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*  هرم پور

جّدی بگیریم
 ولی نترسیم

جمله اول را از کرونا بگویم؛  واقعًا 
واهمه  و  نترسید  نباشید،  نگران 
نداشته باشید، ولی جدی بگیرید و 
رعایت کنید.  مقایسه آمار مبتالیان، 
آمار  و  ابتال  معرض  در  افراد  آمار 
افراد فوت شده، آنقدر فاصله های 
بتوان  فقط  که  هستند  معناداری 
برای چندمین بار  گفت؛ حتماً جدی 
بگیرید و رعایت کنید، ولی به هیچ 
عنوان نترسید. واقعیت از آن چیزی 
که رسانه ها ...  مشروح در صفحه 2 5یخبندان  و هشدار هواشناسی به کشاورزان5دستور معاون استاندار برای تثبیت قیمت گوشتحلول ماه پر برکت رجب و والدت امام محمد باقر)ع( بر تمامی مسلمانان مبارک

استاندار: نباید با دامن زدن به شایعات کرونایی به کسب وکار مردم لطمه زد

خراسان جنوبی
پاک از کرونا

با افزایش 29 درصدی بارندگی ها

روزهای غبار آلود نصف شد

در بازه زمانی 6 ماهه دوم سال جاری نسبت به مدت زمان 
مشابه سال گذشته همه شاهد افزایش بارندگی ها بوده ایم، 
به نوعی که گفته می شود بیشتر سازه های آبی استان 
پر شده است، افزایش بارندگی ها در استان باعث کاهش 
روزهای غبارآلود از 13 به 5 روز از ابتدای امسال تا کنون 
نسبت به مدت مشابه پارسال شده است. در همین راستا 
مدیرکل هواشناسی استان در گفتگو با  خبرنگار ما اعالم 
کرد: از اول مهر امسال تاکنون نسبت به زمان مشابه 29 
درصد افزایش بارندگی داشته ایم که این مقدار پارسال 23 
درصد بوده است. خندان رو پیش بینی کرد از 11 اسفند تا 13 
فروردین ماه بارندگی ها بیش تر از نرمال خواهد بود و از 13 
فروردین تا 13 اردیبهشت ماه نیز بارندگی ها کمتر از نرمال 
در بازه زمانی مشابه می باشد. به گفتۀ وی بیشترین بارندگی 
ها با 165 درصد در شهرستان قاینات بوده است و طبس 

با 51 میلی متر بارندگی کمترین 
بارش را در سطح استان داشته 

است ...  ادامه در صفحه 5

راه اندازی »ایزوله منفی« در بیمارستان ولی  عصر 

کرونا در محاصره ۶ دستگاه 

دستگاه های اجرایی استان تمهیدات الزم برا ی مقابله با کرونا 
ویروس را در استان اندیشیده اند و از دانشگاه علوم پزشکی 
به عنوان متولی درمان گرفته تا سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان بر فعالیت داروخانه ها، مراکز درمانی و اصناف 
نظارت دارند تا در صورت احتمال بروز این بیماری در استان 
آمادگی الزم وجود داشته باشد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
 بیرجند از بخش ایزوله منفی که در مرکز آموزشی درمانی 
ولی  عصر )عج( بیرجند برای مقابله احتمالی با کرونا راه اندازی 
شده است، بازدید کرد. دهقانی فیروزآبادی در این بازدید که 
معاون درمان دانشگاه نیز حضور داشت، گفت: بیمارستان 
ولی عصر )عج( به عنوان مرکز اصلی بستری درخصوص 
بیماران مشکوک به ویروس کرونا انتخاب شده است. وی 
بیان کرد: بخش عفونی این بیمارستان دارای ایزوله تنفسی 
است و دستگاهی از قبل نصب شده که تهویه و فشار منفی 
دانشگاه  رئیس  ایجاد می کند.  را 
علوم پزشکی بیرجند گفت: در 
مجاورت این بخش فضایی 
آماده ... مشروح در صفحه 3

صفحه 5

 

 

 

 آنها که بهانه دست آمریکا 
دادند،حاال  پاسخگو  باشند
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دروازه طالیی اقتصاد شرق ایران 
سازمـان منطقـه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی -  بیرجنـد

برادر ارجمند جناب آقای حسین خسروی 
منتخب محترم مردم شهرستان های بیرجند ، درمیان و خوسف 

در مجلس شورای اسالمی

انقالب  فرزانه  پیر  ندای  با  سازان  حماسه  پرشور   دریای 
 امام خامنه ای )حفظه ا...( جوشیدن گرفت و نسیم دل انگیز 
 عشق به ایران زمین و ساختن آینده ای روشن برای نسل های 
آینده ، پرچم مقدس ما را در اوج اقتدار به اهتزاز درآورد و 
 در آن دور دست ها لبخند رضایت امام عزیز )قدس سره( ، 
 شهدا و سلیمانی ها بر این ایستادگی ، بدرقه راه انقالب اسالمی

 گردید.
امروز با افتخار پرچم پرمسئولیت حفاظت از حقوق مردم 
این خطه بر دوش شما نهاده شده و هزاران نگاه، امیدوارانه بر تالش تان چشم دوخته اند 

تا این امانت الهی را با خدمت صادقانه به آیندگان بسپارید. 
انتخاب شایسته جناب عالی را به عنوان نماینده مردم  شریف بیرجند، درمیان و خوسف در 
مجلس شورای اسالمی، صمیمانه تبریک عرض نموده و از خداوند متعال توفیقات روزافزون 

شما را خواستارم.

سید محمدحسین زینلی                       
مدیرعامل شرکت کویرتایر 

انا هلل و انا الیه راجعون

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت 

مرحومه حاجیه سلطان زهرایی
 )همسر مرحوم حاج محمد بیکی(

 را به اطالع تمامی دوستان و آشنایان می رساند: 
مراسم تشییع و تدفین آن مرحومه امروز سه شنبه ۹۸/12/6 

ساعت 15 از محل بهشت متقین برگزار می گردد. 
ضمنا مراسم سومین روز درگذشت آن مرحومه روز پنجشنبه ۹۸/12/۸ از ساعت 1۴ الی 15 

در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می شود.
تشریف فرمایی شما سروران گرانقدر موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: بیکی ، زهرایی و سایر بستگان

آخرین لبخند زیبایت به رویم یاد باد     یاد آن دلواپسی های قشنگت یاد باد

آن تواضع، آن وقارت در کالمت یاد باد    خاطر آن غصه ها و قصه هایت یاد باد

پانزدهمین سالگرد عروج غم انگیز 

زنده یـاد محمـد  احتشـام
 را با خاطره مهربانی هایش گرامی می داریم.

خانواده  احتشام

بیماری کرونا ویروس جدید  با آموزش و خود مراقبتی قابل پیشگیری است

آگهــی مزایــده
مدیریت شعب پست بانک خراسان جنوبی در نظر دارد: یک دستگاه خودروی وانت نیسان پیکاپ با مشخصات ذیل و شماره مزایده 0224-98-99 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شماره 
پیگیری1098001627000001 به فروش برساند. کلیه مراحل برگزاری مزایده اعم از دریافت اسناد مزایده ، ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
 )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار مزایده در سامانه 98/12/6 می باشد. مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت : تا ساعت 14 روز دوشنبه 98/12/12
 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 14روز شنبه 98/12/17  زمان بازگشایی پیشنهادات : ساعت 9/00 صبح روز دوشنبه 98/12/19  در محل اتاق کنفرانس مدیریت شعب استان 

یادآوری 1: هزینه آگهی وکلیه هزینه های پس از فروش به عهده برنده مزایده می باشد. یادآوری2 : شرکت کارکنان دولت در مزایده منع قانونی ندارد. در صورت شرکت کارمندان دولت در مزایده فروش 
اتومبیل های دولتی و تساوی مبلغ پیشنهادی ، حق تقدم با کارکنان دولت خواهد بود.  یادآوری 3: به پیشنهادات ناقص ، مبهم، مشروط یا فاقد سپرده کافی شرکت در مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

مشخصات خودروی مازاد برنیاز مدیریت شعب استان خراسان جنوبی

سپرده شرکت در مزایده رنگمدلشماره شاسیشماره موتورنوع کاربریسریالشماره پالک انتظامینوع خودروردیف

10 درصد قیمت پیشنهادیسفید روغنیKA2۴۸01۴6۸X3105۴613۸۴وانتایران 65722 الف11نیسان پیکاپ1

جهت دریافت اطالعات بیشتر به آدرس بیرجند، خیابان پاسداران، نبش خیابان شهید محالتی، دبیرخانه کمیسیون معامالت مدیریت شعب پست بانک خراسان جنوبی - تلفن : 05632465622 و یا 
سایت پست بانک ایران به آدرس www.postbank.ir مراجعه فرمایید. اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس: 41934 – 021 - دفتر ثبت نام : 

مدیریت شعب پست بانک خراسان جنوبی88969737 - 85193768 

سردار علی قاسمی  
 فرمانده محترم سپاه انصار الرضا )ع( خراسان جنوبی

جناب سرهنگ عبدالرضا حیدری       
 مسئول محترم سازمان بسیج اصناف و بازاریان خراسان جنوبی

 به مصداق »من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق« 
از  زحمات و مساعی شما بزرگواران در راه اندازی 
فعاالن  و  تجار  بسیج  تخصصی  شورای  دفتر 
اقتصادی اتاق بازرگانی استان و انتصاب شایسته 

جناب آقای سید محمدرضا علیزاده
به عنوان دبیر این شورا تقدیر و تشکر نموده، 
از ایزد منان، تعالی و سالمت شما عزیزان را در 

راه  سربلندی و عزت ایران زمین آرزومندیم.
جمعی از تجار و فعاالن  اقتصادی استان خراسان جنوبی
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مشارکت مردم خراسان جنوبی در انتخابات ۶۶.۱۳ درصد اعالم شد

ایرنا - رئیس ستاد انتخابات استان میزان مشارکت مردم استان در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی را ۶۶.۱۳ درصد اعالم کرد. خوش خبر افزود: مجموع آرای مأخوذه 
استان در ۲۶ حوزه اصلی و فرعی، ۳۷۲ هزار و ۹۸۳ رای بوده است. وی تصریح کرد: براساس اطالعات ستاد انتخابات کشور، خراسان  جنوبی به لحاظ میزان مشارکت مردم در انتخابات 
مجلس یازدهم در جایگاه دوم کشور قرار گرفته است. گفتنی است خراسان جنوبی از نظر مشارکت در انتخابات همواره جزو استان های پیشرو با مشارکت باالی ۷۲ درصد بوده است.

نهاد  مردم  کاری - سازمان های  نسرین 
که چکیده اجتماع در تشکل های گوناگون 
هستند می توانند نقش موثری در مطالبه 
گری و تحقق این نیاز اجتماعی در استان 
داشته باشند. سمن ها در واقع می توانند 
خاستگاه یک مطالبه اجتماعی و پی گیری 
کننده برای تحقق آن باشند. برخی فعاالن 
سازمان های مردم نهاد استان در نشست 
روزنامه آوا درباره این نقش ویژه و میزان 

مطالبه گری سمن های در استان گفتند. 

فعالیت 492 سازمان مردم نهاد 
خراسان  نهاد  مردم  سازمان های  نماینده 
در  نهاد  مردم  سازمان  گفت: 4۹۲  جنوبی 
خراسان جنوبی در موضوعات گوناگونی از 
جمله سالمت، دفاع مقدس، آسیب اجتماعی، 
بیان  با  حسینی  دارند.  فعالیت  گردشگری 
و هم صدایی  همدلی  افزایی،  هم   اینکه 
سمن ها موجب اقتدار آنهار شده  و پس از 
آن  اقتدار مردم را در پی دارد یادآور شد: ما 
از وزارت کشور ، ورزش و جوانان و سازمان 
اینکه  بیان  با  وی  داریم.  مجوز  بهزیستی 
مشارکت اجتماعی، سرمایه اجتماعی و اعتماد 
اجتماعی سه مقوله مهم سمن های مردم 
نهاد است، افزود: با همراهی رسانه می توان 
 به سوی توسعه گام برداشت. وی تأکید کرد: 
رسانه ها را خبرسازان اجتماعی بدانیم و به 
این باور برسیم که با همراهی آنها سمن ها 
مردم نهاد می توانند موفق باشند. حسینی با 
بیان اینکه سازمان های مردم نهاد حتی در 
دارند،  استان خدمت رسانی  نقاط  دورترین 
افزود: فعالیت ها باید هدفمند باشد و جایگاه 

و نگاه مردم شناخته شود. 

شرط الزم مطالبه گری
دانش  و  توانمندی  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
تخصصی شرط الزم در مطالبه گری است، 
 عنوان کرد: توانمندی سمن ها با مطالبه گری
رابطه مستقیم دارد و باید به این مهم توجه 
نهاد  مردم  های  سازمان  نماینده  شود. 
پیوندهای  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان 
قوی بین مردم و تخصص میدانی توسعه 
است،  نهاد  مردم  نقاط قوت سازمانهای  از 

افزود: همچنین رویکرد جهت دار در روند 
و   مشارکتی  ابزار  و  شناسی  روش  توسعه، 
مسئولیت دراز مدت و تأکید بر پایداری از 
دیگر نقاط قوت سمن ها است. وی خاطر 
نشان کرد: سازمان های مردم نهاد نیز بایستی 
چهارچوب مند باشند و هدف ما ساخت دولتی 
غیردولتی است. وی افزود: هم افزایی و تعامل 

موجب  جنوبی  خراسان  سمن های  بیشتر 
مدیریت راهبردی برای توسعه سمن ها در 
استان می شود. نماینده سازمان های مردم 
نهاد خراسان جنوبی با اشاره به اینکه مطالبه 
گری اجتماعی را با مطالبه گری مردمی اداره و 
تحلیل کنیم، ادامه داد: تیم حرفه ای آن را خبر 
سازی کنند سپس نا خودآگاه، مطالبه گری در 

استان رونق می گیرد.

عوامل مشارکت اجتماعی 
افزایش  با  باید  نشان کرد:  حسینی خاطر 
اعتماد بین مردم و حاکمیت موجب مشارکت 
اجتماعی آنها شویم چرا که مشارکت مردم 

مخصوصا در استان ما که مردم قانع دارد 
اینکه  بیان  با  وی  است.  و ضروری  الزم 
خراسان جنوبی جایگاه دارد و مردم استان 
توانمند هستند، افزود: ما در خراسان جنوبی 
امکانات داریم و باید مردم را پای کار بیاوریم 
و مسایل و مشکالت را پیگیر باشیم. وي 
با اشاره به شاخص هاي کلي سازمان هاي 

تعهد،  خودجوشي،  کرد:  بیان  نهاد  مردم 
شخصیت  مندي،  قانون  مشترك،  هدف 
مهمترین  از  پذیري  مسئولیت  و  مستقل 
با  حسینی  هاست.  سمن  هاي  شاخص 
تاکید بر اینکه باید آسیب ها و موانع پیش 
روی سمن ها شناسایی و رفع شود، افزود: 
سمن های خراسان جنوبی دارای اعضایی 
متخصص، قوی و دغدغه مند بوده که باید 
مردم  سازمان های  نماینده  شوند.  حمایت 
نهاد خراسان جنوبی دو مشکل اساسی سمن 
های مردم نهاد را نقدینگی و کمبود امکانات 
عنوان و ابراز امیدواری کرد: این سازمان ها با 
حمایت های دولتی و خیران اعتبارات کافی 

را جذب کنند.

نگاه اصولی به مطالبه گری
از  حمایت  انجمن  مدیره  هیئت  رئیس 
اقشارآسیب پذیراستان خراسان جنوبی نیز 
در این نشست گفت: نگاه  اصولی به مساله 
مطالبه گری در حوزه های مختلف باید در 

استان دیده شود. غالمحسین کریم پور فرد 
تاکید کرد: نباید اجازه دهیم از نجابت مردم سو 
استفاده شود و در چارچوب قانون مشکالت 
استان ریشه ای پیگیری شود وگرنه کارها 
به نتیجه نخواهد رسید. وی ضمن اشاره به 
450 روستای استان که با تانکر آبرسانی می 
شوند، افزود: این موضوع  باعث مهاجرت و 
حاشیه نشینی و مشکالت اقتصادی و آسیب 
اجتماعی را در پی دارد. وی پیشگیری را 
بسیار تاثیرگذارتر و مهمتر عنوان کرد و ادامه 
داد: باید پرسید چرا با رشد باالی بیماران 
سرطانی با وجود این همه امکانات در استان 
روبرو هستیم؟ رئیس هیئت مدیره انجمن 

حمایت از اقشار آسیب پذیراستان خراسان 
جنوبی تاکید کرد: قطعا با افزایش مشکالت 
مبلغ سنگینی به خانواده و جامعه تحمیل می 
شود.کریم پور فرد خاطر نشان کرد: چقدر 
آب  تانکرهای  همین  حوزه  در  بهداشت 
ورود پیدا می کند و کنترل می شود. وی 
استان  از مسئوالن  اینکه بسیاری  بیان  با 
 پاسخگو نیستند چون مردم مطالبه گری 
نمی کنند، افزود: امروز فقر شکمی نداریم 
تاکید کرد:  بلکه فقر فرهنگی داریم. وی 
سمن ها و سازمان های مردم نهاد دنبال 

حوزه اشتغال و فرهنگی بروند.

اصل روحیه دادن به مردم
از  حمایت  انجمن  مدیره  هیئت  رئیس 
بیان  با  جنوبی  خراسان  پذیر  اقشارآسیب 
اینکه کار فرهنگی و زیر ساختی یعنی روحیه 
آموزش صحیح  داد:  ادامه  مردم،  به  دادن 
مطالبه گری، توجه به نیازهای قانونی مردم 
برنامه ریزی شود. کریم پور فرد یادآور شد: 
آوا  پای کار است و این لطف خداست که 
اشاره  با  است. وی  برای مردم  این رسانه 
را  انتقاد  مسئوالن  از  بسیاری  اینکه   به 
برنمی تابند، بیان کرد: عملکرد و کارنامه ما 
نشان خواهد داد چقدر برای مردم کار کرده 

ایم و آیندگان ما را قضاوت خواهند کرد.

چالش مهم سمن ها
در ادامه نشست هم اندیشی مدیران سمن 
ضمن  جلسه  در  حاضر  نهاد  مردم  های 
درخواست  و  چالش  از  خودشان  معرفی 
نظر  مورد  سمن  حمایت  برای  خود  های 
خود گفتند. آنها مهمترین چالش سمن های  
استان را نبود شناخت و آشنایی مردم با آنها و 

معرفی این سمن ها دانستند. 
روزنامه  یک  عنوان  به  آوا  روزنامه  از 
درخواست  مردم  اعتماد  مورد  و  مردمی 
ها  سمن  معرفی  ضمن  که   شد 
همراهی برای شناخت آنها به جامعه را داشته 
باشد و یار و همراه موسسات باشد. مشکل 
انتظار  از  دور  و  باال  های  مالیات  و  بیمه 
مشکل بعدی سمن های مطرح و درخواست 

پی گیری این مشکالت مطرح شد.

  کالس مطالبه گری 

دی
رآبا

 خی
س:  

عک

بررسی تأثیر سمن های استان  برتحقق خواسته های مردم در نشست روزنامه آوا 

جّدی بگیریم، 
ولی نترسیم 

* هرم پور

نگران  واقعاً  بگویم؛   از کرونا  را  اول  جمله 
نباشید، نترسید و واهمه نداشته باشید، ولی 
آمار  مقایسه  کنید.  رعایت  و  بگیرید  جدی 
آمار  ابتال و  افراد در معرض  آمار  مبتالیان، 
افراد فوت شده، آنقدر فاصله های معناداری 
هستند که فقط بتوان برای چندمین بار  گفت؛ 
حتماً جدی بگیرید و رعایت کنید، ولی به هیچ 
عنوان نترسید. واقعیت از آن چیزی که رسانه ها 
برای ما ساخته اند،  قابل پذیرش تر است.  جمله 
دوم انتقادی از مسئوالن و رسانه های رسمی 
کشور که معمواًل در شرایط بحران،  یا اجازه 
صحبت به آنها نمی دهند و یا اگر هم صحبت 
می کنند، آنقدر متناقض و غیر شفاف است که 
مردم را نگران تر می کند. باز هم معتقدم 
مردم ، رسانه های استان و کشور، به شدت 
 جلوتر و با همان آتش به اختیاری، تمیز تر 
و مؤثرتر کار می کنند. در همین استان و در 
رسمی،  های  اطالع رسانی  سکوت  گرداب 
صفحات مختلفی در فضای مجازی اطالع 
رسانی های مثبت انجام می دهند. شهروند 
عزیزی با چند هزار دنبال کننده، تصویری از 
صحبتش با یک مبتال به کرونا را می گذارد 
که به شدت امیدبخش و دارای تجربه های 
عینی از یک درمان و دعوت به آرامش است. 
آن شهروند دیگر، خودش دست به کار شده 
و طریقه شستن درست و مناسب دست ها با 
آب و صابون را به اشتراك گذاشته است. آن 
یکی طریقه ساختن ماسک یا ماده ضدعفونی 
کننده را در خانه به زبان ساده آموزش می دهد 
و آن دیگری از خودش ویدیویی منتشر کرده 
و حسابی و منطقی و اخالقی، محتکران دارو 
خجالت  به  را  ضدعفونی  مواد  و  ماسک  و 
وانفسای عقب  این  داده است. نمی دانم در 
افتادن مسئوالن از مردم و مردم - رسانه ها،  
خوشحال باشم یا ناراحت؟! ولی آنچه هست، 
این است که می توانیم و باید با کرونا مقابله 
شکستش  و  می کنیم  مقابله  البته  و  کنیم 
می دهیم. مسئوالن از کنج عزلت علمی و 
دانشگاهی به میدان شفافیت و حرف های 
بدون تعارف و غیر سانسور شده و منصفانه و 
به دور از ریا و دروغ بیایند. مردم واقعیت ها 
را می پذیرند، هرچند که شاید کمی نگران 
شوند، ولی قطعاً برای آن راه پیدا می کنند. هم 
مسئوالن و هم به ویژه رسانه ها، در ماجرای 
کرونا حتماً با مردم شفاف و به موقع و منطقی 
صحبت کنند. مردم هم بدون نگرانی و به 
از ترِس داعش واری که یک ویروس  دور 
کوچک ایجاد کرده، بیشتر از قبل رعایت کنند 

و مطمئن باشند... )ادامه در ستون مقابل(   
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آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه - قرارداد بانکی(

بدین وسیله به خانم فاطمه صغری عرب زاده فرزند احمد به شماره ملی ۰۶۵۲۲۳۳۱۵۵ ساکن بیرجند، روستای مولید 
 به عنوان وام گیرنده و آقای حسین مخابری فرزند صفر به شماره ملی ۰۹۳۳۷۶۱۹۲۹ ساکن بیرجند، جماران، پالک ۱۳ 

ابالغ می گردد: بانک کشاورزی شعبه مرکزی بیرجند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۱۰۸۴ در تاریخ ۹۸/۱۰/۲۳ مستند به قرارداد شماره 
۲۳۴۰۸۸۱۰۶ – ۱۳۸۵/۲/۲۰ جهت وصول مبلغ ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال طلب خویش بدین شرح: )مبلغ ۱۴/۴۰۰/۰۰۰ ریال اصل و مبلغ 
۲۹/۶۰۰/۰۰۰ ریال سود و مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال خسارت تاخیر تا روز ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول( تقاضای 
صدور اجرائیه علیه شما  را نموده و پرونده ای تحت شماره بایگانی ۹۸۰۱۰۲۵ در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل 
شده است، نظر به اینکه بر طبق گزارشات مورخ ۹۸/۱۰/۲۶ مامور ابالغ، آدرس شما به شرح مندرج در متن قرارداد شناسایی نگردیده و 
متعهدله نیز قادر به معرفی آدرس جدید از شما نمی باشد، لذا بنا به تقاضای بانک کشاورزی شعبه بیرجند و مستند به ماده ۱۸ - آئین نامه 
اجرا به موجب این آگهی مفاد اجرائیه صادره به شما ابالغ و مستفاد از ماده مذکور، عملیات اجرایی ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی 

که تاریخ ابالغ نیز محسوب می شود علیه شما ادامه خواهد یافت.

تاریخ انتشار: 1۳۹۸/12/0۶      غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی مرحله دوم )نوبت دوم( 
شرکت تعاونی بازرگانی مرزنشینان زیرکوه قاینات  تاریخ انتشار: 9۸/۱2/۶

جلسه مجمع عمومی عادی مرحله دوم )نوبت دوم( شرکت تعاونی بازرگانی مرزنشینان زیرکوه 
 قاینات راس ساعت ۹ روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۱۲/۲۲ در محل دار القرآن امام حسن مجتبی )ع( 
واقع در بلوار ابوذر غفاری، جنب مسجد فاطمه الزهرا )س( برگزار می گردد. از نمایندگان 
محترم منتخب مرحله اول دعوت می گردد جهت اتخاذ تصمیم در خصوص موضوعات ذیل 

در جلسه مذکورحضور بهم رسانند.
 دستور جلسه: گزارش هیئت مدیره و بازرسان - تصویب صورت های مالی سال های ۱۳۹۵ ،

و  اعضای اصلی  انتخاب  بودجه پیشنهادی ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹-    ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ - تصویب 
علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال شمسی - انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل 

برای مدت یک سال مالی
هیئت مدیره شرکت تعاونی بازرگانی مرزنشینان زیرکوه قاینات

آگهی تغییرات مهرجویان طبیعت و حیوانات بیرجند موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۸ و شناسه ملی 
۱۴۰۰۶۲۲۱۰۹۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ و نامه شماره ۱۴۱۰/۳/۳۵۲۱ مورخ 
۱۳۹۸/۲/۱۴ فرمانداری شهرستان بیرجند تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - خانم سیده بنفشه میر کاظمی با کد 
ملی ۰۰۴۶۶۳۱۶۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه شالچین یزدی با کد ملی ۰۹۳۹۶۶۴۵۷۷ 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای هادی صباغ زاده با کد ملی ۵۲۳۹۸۶۷۷۱۲ به سمت خزانه دار 
و خانم آرزو بیکی با کد ملی ۰۶۴۰۰۴۳۴۳۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و خانم ماندانا وزیری با کد 
ملی ۰۶۴۰۱۵۶۱۹۲ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. ۲- خانم فاطمه 
شالچین یزدی با کد ملی ۰۹۳۹۶۶۴۵۷۷ به سمت مدیر عامل برای مدت ۳ سال انتخاب گردید. ۳- کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای خانم فاطمه شالچین یزدی )مدیر عامل( و آقای هادی صباغ زاده )خزانه 
دار( و در غیاب خزانه دار با امضای خانم سیده بنفشه میر کاظمی )رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر موسسه 

معتبر خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )77۸۶۹۸(

آگهی تغییرات مهرجویان طبیعت و حیوانات بیرجند موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۸ و شناسه ملی 
۱۴۰۰۶۲۲۱۰۹۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ و نامه شماره ۳۵۲۱/۳/۱۴۱۰ 
مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۴ فرمانداری شهرستان بیرجند تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - خانم سیده بنفشه میر کاظمی 
با کد ملی ۰۰۴۶۶۳۱۶۳۱ و خانم آرزو بیکی با کد ملی ۰۶۴۰۰۴۳۴۳۷ و خانم ماندانا وزیری با کد ملی 
۰۶۴۰۱۵۶۱۹۳ و آقای هادی صباغ زاده با کد ملی ۵۲۳۹۸۶۷۷۱۲ و خانم فاطمه شالچین یزدی با کد ملی 
۰۹۳۹۶۶۴۵۷۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای مرتضی حیدری با کد ملی ۰۶۴۰۴۵۲۳۸۸ و آقای 
مسعود پور صدری با کد ملی ۰۶۵۱۶۹۰۷۵۷ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۳ سال 
انتخاب گردیدند. ۲ - آقای ابوالفضل خطی با کد ملی ۰۶۵۱۷۹۱۳۰۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا 
امینی با کد ملی ۰۶۵۳۱۱۰۳۴۰ و خانم پولینا خزاعی با کد ملی ۰۰۱۱۳۸۰۶۵۹ به عنوان بازرسین علی البدل 

برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )77۸700(

آگهی تغییرات شرکت دامی زراعی گنجینه 
صنعت بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 
به   ۱۴۰۰۵۲۴۶۲۴۰ ملی  شناسه  و   ۵۱۴۵
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : ۱ - شرکت فروزان بیرجند با شناسه 
ملی ۱۰۳۶۰۰۲۱۳۰۳ و شماره ثبت ۶۲۰ با 
نمایندگی آقای منوچهر فروزانفر به شماره ملی 
۰۶۵۲۸۲۳۴۸۳ و آقای ابوالفضل مزروعی به 
مسعود  آقای  و  ملی ۰۶۵۱۷۷۰۱۸۱  شماره 
ملی ۰۶۵۱۸۰۷۱۹۰  به شماره   میرزائی  فرد 
برای  مدیره  هیئت  اصلی  اعضای  عنوان  به 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - موسسه 
ثبت  شماره  به  محتوا  بین  به  حسابرسی 
 ۱۴۰۰۶۶۶۱۶۸۲ ملی  شناسه  و   ۴۱۲۳۰ 
به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود غریب 
به شمار ملی ۰۶۴۰۲۲۴۰۳۲ به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 
گردیدند. ۳- روزنامه کثیراالنتشار آوای خراسان 
جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب 

گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری بیرجند )77۸7۳0(

آگهی تغییرات شرکت کیمیا آفرینان بارثاوا )سهامی خاص( به شماره ثبت ۵۹۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۲۰۳۵۶ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - مرکز اصلی 
شرکت از محل قبلی به آدرس استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، محله 
معلم ، خیابان ۷ تیر ، کوچه ۷ تیر ۶]معلم ۴۲[ ، پالک ۸.۰۰۱ ، طبقه همکف -کد پستی ۹۷۱۷۷۴۴۷۸۶ 

تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )77۹27۶(

آگهی تغییرات مهرجویان طبیعت و حیوانات بیرجند موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۸ و شناسه 
ملی ۱۴۰۰۶۲۲۱۰۹۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ و نامه شماره 
۳۵۲۱/۳/۱۴۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۴ فرمانداری شهرستان بیرجند تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱- آقای میالد 
بهمنش به شماره ملی ۰۹۴۶۰۱۴۳۷۱ مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال از سهم الشرکه خود را به خانم فاطمه شالچین 
یزدی با کد ملی ۰۹۳۹۶۶۴۵۷۷ واگذار نمود و از مؤسسه خارج و دارای هیچگونه حق و سمتی در مؤسسه 
 نمی باشد. ۲- آدرس موسسه از محل قبلی به آدرس استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، 
 شهر بیرجند، مدرس ، کوچه ش آیت ا... مدرس۲۴]ش نوربخش۱۵[ ، بلوار شهید آیت ا... مدرس ، پالک ۲۸۶ ، 

طبقه همکف با کد پستی ۹۷۱۸۶۹۶۷۸۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )77۸701(

قصر موبـایل راه رو
مرکز خرید و فروش خط دائم

آدرس: حکیم نزاری 7       616161  5  0915

@ ghasre_mobail

با داشتن خط رند همیشه در یادها بمانید

کلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم
 با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.  

0915   866   8002 

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی
  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷  -  مهدی وسیله کار

                 اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،
          جک سقفی،لوله بولت و.... جهت فونداسیون،

        دیوار برشی،مخازن 

خیابان مدرس 
 جنب استانداری
  09151635860 - کرباسچی

سازنده انواع کرکره برقی
 سایبان هوشمند و پله پیچ

نرده راه پله ، حفاظ فرفورژه در طرح های مختلف )ترابی( 
تعمیرات کرکره برقی و ساده پذیرفته می شود. 
09156655601 -0915160۲8۳5

کارگـاه صنعتی دقیق

)ادامه سرمقاله(  با رعایت توصیه های پزشکی، 

بیفتد،  نیست  قرار  بدی  اتفاق  هیچ  تنها  نه 
بلکه  قرار است همگی کنار هم و بعد از یک 
آخر سال پرماجرا و خسته کننده و به شدت 
سخت، یک تعطیالت عید رؤیایی را سپری 
باید  را  تعطیالت  این  واقعی  رؤیای  کنیم. 
از شایعه و ترس،  با دوری  خودمان بسازیم؛ 
با رعایت بهداشت و با اراده ای که هر کدام 
به  مان  درون  کروناهای  برای شکست  مان 
نمایش می گذاریم. واقعیت آن است که ترس 
از کرونا بیشتر از خود این ویروس، جان اراده 
هایمان را می گیرد، البته بعضی از مسئولین 
و مدیران را نیز دستپاچه کرده و تدبیر سریع 
و به موقع را از آنان گرفته است. اگر از کرونا 
نترسیم، کرونا از ما خواهد ترسید و این آغاز 
کوچ اجباری این ویروس وسیع، اما کم مایه  
از سرزمین روح و جان ماست.کنار هم باشیم، 
بیشتر از قبل همدیگر را دریابیم و مسئوالن را 
در مدیریت هایشان با رعایت توصیه ها یاری 
کنیم، به همدیگر امید ببخشیم و همدیگر را 
نگران نکنیم، ولی به همدیگر توصیه کنیم که 
این ویروس را جدی بگیرند و همین توصیه 
تأکید  مورد  که  را  ای  ساده  بهداشتی  های 
است رعایت کنند. ما مردم اراده های قوی و 
مردم پیروزی های باورنکردنی هستیم، قطعًا 
قدر  هم  کمی  پیروزیم.  هم  باز  هم  کنار  در 

همدیگر را بیشتر از قبل بدانیم.

)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 0۹۳04۹4۳۸۳۱ ارسال فرمایید(

ثبت ۳۰۰جام باشگاه کتابخوانی 
در استان 

صدا و سیما- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
ایجاد باشگاه های  خراسان جنوبی گفت: روند 
کتابخوانی در استان از خرداد امسال شروع و 
ثبت  کتابخوانی  باشگاه  جام  در مجموع ۳00 
شد. ناصر نبی زاده افزود: اثرگذاری در چرخه 
باشگاه های  جام  طرح  اهداف  از  کشور  نشر 
کتاب است، به این دلیل که اعضای باشگاه های 
کتابخوانی می توانند کتاب های مورد نظر خود را 
با تخفیف 50درصدی از کتابفروشی ها تهیه کنند.

 0915 563 395۷
 0915 563 3958
 0915 563 396۷
 0915 563 39۷1
 0915 563 39۷4

 0915 563 39۷8
 0915 563 3981
 0915 563 8413
 0915 563 8426
 0915 563 8429

 0915 563 3482
 0915 563 3485
 0915 563 348۷
 0915 563 3489
 0915 563 349۷

 0915 563 3498
 0915 563 34۷8
 0915 563 34۷9
 0915 563 4985
 0915 563 4986

 0915 563 3۷92

 0915 563 3۷94

 0915 563 3۷98

 0915 56 56 544

 0915 56 56 455

 0915 565 80۷5

 0915 563 ۷964

 0915 564 0643
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از  ا...  انشا  و  شد  تمام  هم  انتخابات 
سال آینده نمایندگان جدید در مجلس 
حضور پیدا خواهند کرد. ضمن تشکر 
از نمایندگان قبلی اما باید یادآوری شود 
استاندارد خدمات نمایندگی را نباید با 
گذشتگان تنظیم کرد به نظر حاال که در 
حوزه دولت، استاندار تمام قد دارد تالش 
می کند و شکر خدا نتیجه هم داده است 
در حوزه مجلس نیز این اتفاق بیفتد و 
این دو بال پرواز توسعه و پیشرفت استان 
با هم هماهنگ کار کنند که اگر این 
هماهنگی باشد همان طور که در یک 
سال گذشته خدمات چشمگیری انجام 
شد این خدمات دو چندان خواهد شد 
ولی اگر قرار باشد استان بازیچه برنامه 
های سیاسی و خطی شود تنها کسانی 
که ضرر می کنند مردم هستند از آوا هم 
تعهد می گیرم و انتظار دارم به عنوان 
یک رسانه این مسیر را دنبال کند چرا که 
مردم دیگر از جنگ و دعواهای سیاسی 
خسته و تشنه خدمت هستند و شکر 
 خدا نمایندگان منتخب هم انسان های
 شریف و خوبی هستند امیدواریم بتوانند

کمک کنند تا خراسان جنوبی به جایگاه 
واقعی خود برسد. ضمن اینکه از شما 
عزیزان  که  هایی  وعده  خواهم  می 
نماینده داده اند را ثبت و هر چند وقت 
یادآوری کنید تا به فراموشی سپرده نشود 
دیگر چون  استان  مسائل  امیدوارم  و 
گذشته برای پیشرفت در داالن های 
قوانین مجلس معطل نماند و از همه 
مهمتر مساله منابع طبیعی که داد همه 

را درآورده به نتیجه برسد.
س . د  از شوسف

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان
سینماها و اماکن ورزشی استان  تعطیل شد

مهر-  زمزم، معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت:  در راستای پیشگیری از بروز کرونا ویروس، سینماهای استان از چهارم اسفند ماه تعطیل شده 
و تا پایان هفته جاری تعطیل است. اداره کل ورزش و جوانان استان هم  اعالم کرد نظر به توصیه های اکید پزشکی در تعطیلی اماکن ورزشی استان تا پایان هفته و ضرورت 
پیشگیری مناسب از خطر ابتال به ویروس کرونا ، تمام اماکن ورزشی ، استخر ها و باشگاه های خصوصی و عمومی استان از ظهر دوشنبه ۵ اسفند تا پنجشنبه ۱۵ اسفند تعطیل است.

شکر پیروزی 77 درصد 
نیروهای ارزشی در انتخابات  

 
استان  در  فقیه  ولی  نماینده  ایرنا - 
با  که  افرادی  از  دسته  آن  گفت: 
جامعه  سالمت  برای  و  نیت  حسن 
نتوانستند در انتخابات شرکت کنند، 
هدف شان تامین شد و آن پیروزی 
در  ارزشی  نیروهای  درصدی   ۷۷
قانونگذاری  و  تصمیم گیری  مرکز 
سپاس  و  شکر  بسیار  جای  که  بود 
المسلمین  و  االسالم  حجت  دارد. 
دفاتر  مسئوالن  با  دیدار  در  عبادی 
نمایندگی ولی فقیه در نواحی سپاه 
انصارالرضا )ع( استان افزود: شرایط 
برای انتخابات عادی نبود زیرا شرایط 
شیوع بیماری کرونا بود. وی ادامه داد: 
اگر مسئله بهداشت نسبت به بیماری 
کرونا نبود حضور مردم در انتخابات 
بسیار بیشتر از این بود اما بسیاری از 
قشرها با اینکه دل شان همراه بود، 
و  سالمت  مسائل  رعایت  خاطر  به 

بهداشت مراعات کردند. 
الزمه  به  خاصی  بیداری  افزود:  وی 
قاسم  حاج  شهید  سردار  پاک  خون 
سلیمانی در قشرهای مختلف مردم 
حاصل شد که یکی از نشانه های آن 
حضور حماسی مردم در راهپیمایی ۲۲ 
بهمن وهمچنین انتخابات یازدهمین 
بود.  اسالمی  شورای  مجلس  دوره  
کوِر  دیِد  آثار  اینکه  به  اشاره  با  وی 
حیوانی  زندگی  همان  مادی گرایانه، 
است که مشاهده می کنید در دنیا چه 
دنیا  می شود  چطور  افزود:  می کنند، 
درخصوص بیماری های وبا، طاعون، 
اینگونه  کرونا  ویروس  و  آنفلوآنزا 
عکس العمل نشان می دهد اما نسبت 
به بیماری کوردلی ماده پرستی هیچ 
نشان  خود  از  عکس العملی  گونه 
نمی دهد. حجت االسالم و المسلمین 
که  افرادی  چرا  کرد:  اظهار  عبادی 
عکس العمل  کرونا  ویروس  برای 
نشان می دهند برای جنگ هایی که 
و  می کنند  ایجاد  را  امروز  آفت های 
بمب هایی که بر سر ملت ها می ریزند و 
کشورها را ویران می کنند، عکس العمل 
نشان نمی دهند. وی در بخش دیگری 
از سخنانش گفت: آثار برکات نیروهای 
مسلح، سپاه، ارتش، نیروهای انتظامی 
و  نیست  پوشیده  کسی  بر  بسیج  و 
همه مردم از فیوضات شما و تالش 
آن بزرگواران و کار شبانه روزی آنها 
در جهت امنیت، کار و حتی مسائل 
علمی، تکنیکی، اقتصادی و تولیدی 
بهره مند می شوند که البته افتتاح آنها 

توسط دیگران انجام می شود. 

خبر ویژه

کی  هر  جان  رو  شما  جان  آوا  سالم 
دوست داری خدمت مسئولین محترم 
خاکی   خیابان  فرمائید،  رسانی  اطالع 
کی  برکت  مدرسه  به  اداری  سایت 
آسفالت می شه   انقالب مهدی؟ وقت 

کار وعمل است، وقت شعار نیست.
9۱۵...۷۵6
مسئولین محترم، آقای استاندار، آقای 
فرماندار، آقای شهردار و اعضای محترم 
شورای شهر بیرجند، با سالم لطفا برای 
جنوب شهر اهالی محروم سراب جلسه 
بگذارید و امکانات رفاهی از جمله پارک، 
خیابان  ابتدای  )از  پیاده  عابر  زیر گذر 
اصلی تا خیابان رضویه اختالف ارتفاع 
وجود دارد که  با طراحی درست اجرای 
می شود(، آسفالت خیابان اصلی سراب...

را مصوب و اجرای کنید.
9۱0....63۱
ساعت   ۱۱/۲۷ یکشنبه  روز  سالم 
... شدم و  اتوبوس  3:۴۵ دقیقه سوار 
متوجه رفتار زننده راننده با خانم هایی 
که کارت هاشون شارژ نداشتم شدم 
و واقعا متأثر و ناراحت شدم از رفتار 
نسنجیده راننده اتوبوس و مشاجره اش 
با مردم، از اتوبوس رانی تقاضای توجیه 

کردن رانندگان را داریم.
9۱0...۵۲۲
از استاندار عزیز که برای سر و سامان 
دادن بند دره پیشقدم شدند تا این تنها 
بگیرد  سامان  شهر  گردشگری  امید 
صمیمانه سپاسگزاریم از شهردار عزیز 
هم می خواهیم جانانه پای کار باشند 
تا به نتیجه خوبی و در شأن استان برسد 
حتی  طبیعی  بکر  زیبای  منطقه  این 
استاندار می خواهیم  از  جهانی گردد. 
سامان  و  سر  بی  های  ورودی  برای 
شهر هم پای کار بیایند و جهادی با 
معضل  این  تا  کنند  کار  شهردارمان 
شهر هم یه رنگ و رویی بگیرد و از 

این خرابی ها نجات یابد.
یک شهروند
از شهرداری می خواهیم به چراغ ها 
و گلکاری بلوارها که بعضا دوتا یا سه 
تا درمیون خاموش اند و خاکی اند در 

آستانه سال نو رسیدگی کند.
یک شهروند
کردن  درست  فکر  به  یکی  باالخره 
بند دره افتاد. ما دانشجوها هر وقت بند 
 دره می رفتیم جایی برای نشستن پیدا 
نمی کردیم.  استاندار عزیز ممنونیم ازتون.

 از طرف جمعی از دانشجوها.
9۱۵...886
چرا  گاز  اداره  هشدارهای  به  توجه  با 
شهرداری مرکز و منطقه ۲ شوفاژها را تا 

آخر روشن و پنجره ها را باز دارن؟
یک شهروند
با سالم، از اداره راه  خواهشمندیم نسبت 
به بهسازی محوطه های خاکی اطراف 
تقاطع  زیباسازی  و  بیرجند  راه  پلیس 
غیرهمسطح بعد از پلیس راه تا میدان 

فرودگاه اقدام فرمایند.
9۱۵...۲۵۴
ازشهرداری وشورای شهر بیرجند استدعا 
داریم به گزارشات و درخواستهای مردمی 
بیشتر توجه نمایند بعضی تقاضاها از 
اقدامات اولیه و حداقل حقوق شهروندی 
و نصب  معابر خاکی  رفع  مانند  است 
تابلوی آدرس برای کوچه های بی نام 
ونشان لذا در خصوص محله اکبریه در 
غفاری رفع دین و جبران مافات بفرمایید.
9۱۵...۱98

شرکت  کارکنان  تمامی  به  قوت  خدا 
با  مریزاد.  دست  و  گرم  دمتون  برق، 
روشن کردن روشنایی منطقه بنددره به 
همه مردم بخصوص اهالی این منطقه 
روشنایی هدیه کردین. از صمیم قلب از 
همه شما بزرگواران تقدیر و تشکر فراوان 
را داریم و دست همتون رو می بوسیم.   

اهالی بنددره، دره میرک و سرپل
99۲...۱6۴
ما گروه کوهنوردان هر هفته  مجبوریم 
برای کوه های باقران مسافت طوالنی 
و خرابی را طی کنیم و هیچ گونه جای 
پارک درست و مطمئنی هم نداریم، امروزه 
مطلع شدیم بهسازی جاده و فضای بنددره 
جزو برنامه های جناب آقای استاندار است. 
خواهشمندم عنایت ویژه به آسفالت جاده و 

محل پارک خودروها  بفرمایید.
9۱۵...3۱3
از فضای سبز شهرگفته بودین  کاش 
شهرداری به فکرکوچه ها هم  باشن از 
اهالی نرجس ... هستم اینقد آشغال توی 
جوی ها جمع شده که همسایه ها فرش 
میشورن آب از جوی باال میزنه وسط 
کوچه، شهردار محترم رسیدگی کنید.  
90۱...۲۱۲
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پیام شما

آگهی تغییرات شرکت تاژ درنا )سهامی خاص( به شماره ثبت 2848 و شناسه ملی 10360045403 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/03/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - موارد ذیل به موضوع 
فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: ایجاد مدیریت مجتمع های اسب،شتر و سایر 
حیوانات اهلی شامل)پرورش ،اصالح نژاد و تکثیر( و نیز تاسیس پیست مسابقات شامل )سرعت ، پرش ، درساژ 
و حرکات نمایشی( وبرگزاری نمایشگاههای مرتبط با این فعالیت و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی 
مربوطه - پس از اخذ مجوزهای الزم در صورت ضرورت قانونی ضمنا ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمی باشد . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )778731(

 تاسیس شرکت فرآورده های گوشتی کاله طالیی نیاوران )با مسئولیت محدود( در تاریخ 1397/08/12 
به شماره ثبت 5877 به شناسه ملی 14007924297 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن 
به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: تولید و عرضه انواع فرآورده های گوشتی از 
گوشت قرمز و انواع گوشت طیور و ماهی و میگو ، انواع همبر ، انواع سوسیس ، انواع ناگت و انواع کالباس 
 تولید و عرضه انواع ساندویچ و پیتزا درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت :
  از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی - شهرستان بیرجند - بخش مرکزی -
 دهستان کاهشنگ - آبادی منطقه ویژه اقتصادی-خیابان ))فرعی((- بلوار صادرات شرقی-پالک 0- طبقه 
همکف - کدپستی 9739183919 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی 
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم حمیده نداف مقدم به شماره ملی 3621449043 دارنده 10000 
ریال سهم الشرکه آقای جواد شرکت به شماره ملی 5239298572 دارنده 990000 ریال سهم الشرکه 
اعضای هیئت مدیره: خانم حمیده نداف مقدم به شماره ملی 3621449043 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود، آقای جواد شرکت به شماره ملی 5239298572 به سمت مدیرعامل به مدت 
نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و 
اداری با امضای آقای جواد شرکت )رئیس هیئت مدیره( و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه. روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین 

گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )779653(

آگهی تغییرات شرکت دامی زراعی گنجینه صنعت بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 5145 و شناسه 
ملی 14005246240 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/12/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1 - شرکت فروزان بیرجند با شناسه ملی 10360021303 و شماره ثبت 620 با نمایندگی آقای منوچهر 
فروزانفر به شماره ملی 0652823483 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل مزروعی به شماره ملی 
0651770181 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود میرزائی فرد به شماره ملی 0651807190 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اوراق و اسناد 
تعهد آور و اوراق عادی شرکت از قبیل چک و سفته با امضای ثابت آقای مسعود میرزائی فرد )مدیرعامل( و 
امضای آقای منوچهر فروزانفر به نمایندگی از شرکت فروزان بیرجند )رئیس هیئت مدیره( و در غیاب آقای 
منوچهر فروزانفر، با امضای آقای ابوالفضل مزروعی ) نایب رئیس هیئت مدیره ( و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )778729(

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
 پرونده اجرایی کالسه ۹۷۰۰188 و ۹۷۰۰۲۲۰ 

به موجب پرونده اجرایی کالسه فوق، ششدانگ یک قطعه زمین به شماره پالک ششصد و ده فرعی از یکهزار و نهصد و 
سی و پنج اصلی بخش یازده قاین مساحت )317/56( سیصد و هفده متر و پنجاه و شش صدم مترمربع به نشانی قاین، خیابان امیریه، 
 انتهای امیریه 1، آخرین قطعه شمالی که سند مالکیت ششدانگ آن در دفتر الکترونیکی 139520308002000256 ذیل ثبت شماره 
نه هزار و چهارصد و شصت و نه دفتر امالک جلد چهل و هفت صفحه پانصد و دوازده ثبت و سند مالکیت آن به نام مهدی علیرضایی 
 فرزند محمدرضا با کد ملی 0889056439ثبت و صادر گردیده است با حدود اربعه: شماال: پی است به طول )11/00(  یازده متر 
به شماره ششصد و یازده فرعی، شرقا : پی است به طول )27/30( بیست و هفت متر و سی سانتیمتر به کوچه، جنوبا : در دو قسمت به 
طول )2/40( دو متر و چهل سانتیمتر و )9/30( نه متر و سی سانتیمتر پی است به کوچه، غربا : پی است به طول )29/00( بیست و نه 
متر به شماره ششصد و نه فرعی، حقوق ارتفاقی ندارد که اصل پالک مذکور برابر سند رهنی شماره سی و چهار هزار و نهصد و چهل و 
پنج مورخ پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج دفترخانه اسناد رسمی شماره یک قاین موضوع تسهیالت شرکت نقش آوران 
 قهستان - نما عمران - با شماره ثبت 631 به عنوان وام گیرنده و آقای مهدی علیرضایی به عنوان راهن در قبال مبلغ دو میلیارد ریال 
به مدت شش ماه در رهن بانک توسعه تعاون قاین قرار گرفته و مازاد اول آن برابر درخواست کتبی شماره 139804908283001693 
– 98/11/6 بانک توسعه تعاون در قبال مبلغ 2/299/320/061 )دو میلیارد و دویست و نود و نه میلیون و سیصد و بیست هزار و شصت 
و یک ریال( بازداشت گردیده است. چون متعهدین ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خویش عمل ننموده، بانک مرتهن و بستانکار 
مستند به ماده 34 - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند تقاضای صدور اجرائیه علیه وام گیرنده و راهن با مشخصات فوق 
را نموده و پرونده ای تحت کالسه 9700188 و 9700220 در این خصوص نزد شعبه اجرای اداره ثبت اسناد و امالک قاین تشکیل شده 
است پس از ابالغ اجرائیه به مدیونین و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهد و راهن بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق 
 ثبت تودیع ننموده، به درخواست بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و طبق نظر هیئت کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ 
 چهار میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال ارزیابی و قطعی گردیده که پالک مذکور به صورت ششدانگ یک قطعه زمین دو نبش 
با کاربری مسکونی که در حال حاضر در تصرف مالک می باشد و پالک فوق از ساعت نه الی دوازده روز شنبه مورخ بیست و چهارم اسفند 
یکهزار و سیصد و نود و هشت در اداره ثبت اسناد قاین به نشانی قاین، خیابان شهید رجایی از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از 
مبلغ چهار میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد 
مسترد خواهد شد و حقوق دولتی و حق مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد 
از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد و هرگاه متعهدین تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین 

تکلیف بدهی خویش نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد.
علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

استان  اجرایی  های  دستگاه  خبر-  گروه 
تمهیدات الزم برا ی مقابله با کرونا ویروس 
را در استان اندیشیده اند و از دانشگاه علوم 
پزشکی به عنوان متولی درمان گرفته تا سازمان 
فعالیت  بر  استان  تجارت  و  معدن  صنعت 
داروخانه ها، مراکز درمانی و اصناف نظارت 
دارند تا در صورت احتمال بروز این بیماری 
باشد.  داشته  وجود  الزم  آمادگی  استان  در 

راه اندازی »ایزوله منفی« در 
بیمارستان ولی  عصر )عج( بیرجند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از بخش 
درمانی  آموزشی  مرکز  در  که  منفی   ایزوله 
ولی  عصر )عج( بیرجند برای مقابله احتمالی با 
کرونا راه اندازی شده است، بازدید کرد. دهقانی 
فیروزآبادی در این بازدید که معاون درمان 
دانشگاه نیز حضور داشت، گفت: بیمارستان 
ولی عصر )عج( به عنوان مرکز اصلی بستری 
درخصوص بیماران مشکوک به ویروس کرونا 
بخش  کرد:  بیان  وی  است.  شده  انتخاب 
عفونی این بیمارستان دارای ایزوله تنفسی 
است و دستگاهی از قبل نصب شده که تهویه 
و فشار منفی را ایجاد می کند .رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند گفت: در مجاورت این 
بخش فضایی با ظرفیت ۵0 تخت آماده شده 
است تا در صورت نیاز بتوان از آن استفاده 
کرد.وی درباره آزمایشگاه این بخش اظهار 
کرد: فضایی در نظر گرفته شده که آزمایش 
ویروس شناسی راه اندازی شود تا آزمایش های 
مربوط به موارد احتمالی کرونا در این محل 
به سایر  نمونه  ارسال  به  نیاز  انجام شود و 
آزمایشگاه های کشور نباشد. رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند از آمادگی این دانشگاه 
در حوزه بهداشت، درمان و اورژانس های پیش 
بیمارستانی برای مقابله با بیماری کرونا خبر داد 
و گفت: تاکنون هیچ فرد مبتال به کرونا در 

استان مشاهده نشده است.
همچنین دانشگاه علوم پزشکی در اطالعیه ای 
اعالم کرد: به دنبال انتشار اطالعیه استانداری 
مبنی بر تعطیلی دانشگاه ها از پنجم اسفند تا 
پایان هفته، این تعطیلی مختص کالس های 
آموزشی و کارآموزی ها )به جز دانشجویان 
سایر  و  بوده  تخصصی(  دستیار  و  اینترن 
فعالیت ها و خدمات اداری دانشگاه کماکان 
است:  آمده  اطالعیه  ادامه  در  است.  دایر 
دایر  دانشگاه  اجرایی  و  اداری  برنامه های 
است، بر این اساس همکاران دانشگاه، مانند 
سایر دستگاه های اجرایی مشمول این تعطیلی 
نیستند. همچنین مرخصی تمامی همکاران در 

تمامی سطوح تا اطالع ثانوی لغو است.
همچنین رئیس جمهوری که پیش از این به 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستور 
تشکیل »ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا« را 
داده بود، با صدور حکم و ابالغ جدیدی به 
وی مأموریت داد تا ضمن تشکیل جلسات 
مستمر این ستاد، از تمام توان مجموعه های 
ذی ربط به منظور کمک به جلوگیری از شیوع 

و ریشه کنی هرچه سریع تر این بیماری بهره 
گرفته و به طور مستمر به وی گزارش دهد.

برخورد با سودجو یان کرونایی
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی از 
برخورد با افراد سودجو و سوء استفاده کننده 
از موضوع شیوع کرونا برای افزایش خودسرانه 
قیمت برخی ملزومات بهداشتی و همچنین 
امتناع از عرضه این اقالم خبر داد. اشرفی اظهار 
کرد: دستورالعمل پیشگیری از شیوع ویروس 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  سوی  از  کرونا 
آموزش پزشکی ارسال و بر اقدامات پیشگیرانه 

تمامی دستگاه های اجرایی تاکید شده است.
وی ادامه داد: باتوجه به گزارشات واصله مبنی 
بر افزایش خودسرانه قیمت برخی ملزومات 
بهداشتی ازجمله؛ ماسک و مواد ضد عفونی 
کننده و همچنین امتناع از عرضه این اقالم 
توسط تعداد معدودی افراد فرصت طلب و 
استان  تعزیرات حکومتی  اداره کل  سودجو 
به همراه دانشگاه علوم پزشکی با برگزاری 
بر  نظارت  راستای  در  مشترک  گشت های 
بازار کاالهای هدف با رویکرد پیشگیرانه و 
مشارکت دستگاه های نظارتی اقدام می کند.

وی بیان کرد: رویکرد اساسی این طرح تسهیل 
زمینه های ارائه کاالهای هدف از جمله ماسک 
و مواد ضد عفونی کننده به شهروندان با هدف 
پیشگیری است که در صورت تشکیل پرونده، 
رسیدگی به تخلفات در کوتاه ترین زمان ممکن 
دردستور کار شعب استان قرار می گیرد.راشرفی 
ادامه داد: بازرسی از واحدهای تولیدی و توزیعی 
از جمله داروخانه ها و واحدهای توزیع کننده 
محصوالت بهداشتی به عنوان مراکز هدف 
در طول اجرای طرح مورد توجه قرار دارد. 
وی یادآور شد: هم استانی در صورت داشتن 
هرگونه شکایت می توانند با تلفن گویای ۱3۵ 
تماس گرفته و یا با ارسال پیامک به سامانه 
حکومتی  تعزیرات  300000۱3۵  سازمان 

گزارش ها و شکایات خود را اعالم کنند.

استقرار دو تیم مجهز پزشکی در مرز
مدیرکل گمرکات استان هم گفت: دو تیم 
مجهز پزشکی در راستای اقدامات پیشگیرانه 
در زمینه بیماری کرونا در مرز ماهیرود مستقر 
است. خاشی اظهارکرد: از همان ابتدای طرح 
شدن موضوع بیماری کرونا، پیرو جلساتی که 
پدافند غیر عامل و معاونت سیاسی استانداری 
برگزار کردند تصمیماتی برای مرز خراسان 
جنوبی مشخص و تکالیفی نیز برای اداره کل 
گمرکات تعیین شد. وی بیان کرد: در حال حاضر 
دو تیم مجهز پزشکی با امکانات و تجهیزات 
کامل در مرز ماهیرود مستقر و ورودی ها از مرز 
را کنترل می کنند تا در صورت مشاهده مورد 
مشکوک به کرونا اقدامات الزم را انجام دهند.

سالن  محل  در  تیم  یک  ادامه  داد:  خاشی 
مسافربری و یک تیم هم در محل درب واحد 
صادرات مستقر است تا کنترل های الزم صورت 
گیرد. وی در زمینه کنترل کاالهای وارداتی از 

حیث مسائل پیشگیرانه پیرامون بیماری کرونا 
نیز افزود: کنترل های الزم در این زمینه نیز 
صورت می گیرد ولی کاالهای وارداتی ما از 
کشور افغانستان عمدتاً کاالهای ریسک پذیر که 
احتمال خطر در آن وجود داشته باشد، نیستند.
مدیرکل گمرکات گفت: کاالهای صادراتی 
ما نیز بیشتر سیمان و کاشی است که این 
پذیر  ریسک  کاالهای  جمله  از  نیز  موارد 
چون مواد خوراکی نیستند. خاشی افزود: تا 
این لحظه مسئله ورود کرونا ویروس به ایران 

تأثیری در کاهش مبادالت تجاری با کشور 
افغانستان از مرز خراسان جنوبی نداشته و طرف 
افغانستانی نیز در این زمینه موضوع خاصی را 
مطرح نکرده است. وی یادآورشد: البته همه 
موارد مطرح شده مربوط به مرز ماهیرود در 
خراسان جنوبی است و شاید در سایر مرزهای 

شرقی کشور شرایط متفاوت باشد.

داروخانه ها زیرذره بین مسئوالن
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
هم  از نظارت ویژه بر کاالهای بهداشتی در 
داروخانه ها خبر داد و گفت: با متخلفین به 
جد برخورد می شود و قابل گذشت نخواهند 
بود. شهرکی از نظارت ویژه بر داروخانه ها خبر 
داد و افزود: در خصوص اعالم عدم موجودی 
کاالهای بهداشتی به ویژه ماسک، گزارش ها 
ثبت و رسیدگی می شود. وی با بیان اینکه با 
متخلفینی که اعالم عدم موجودی کرده باشند 
برخورد  باشند،  داشته  غیر مجاز  اما عرضه 
کاالهای  این  تأمین  کرد:  اظهار  می شود، 
بهداشتی مورد نیاز شرایط کنونی، بر اساس 
وزارت بهداشت در دستور تمام داروخانه ها قرار 
گرفته است. وی تاکید کرد: با متخلفینی که 
بخواهند در شرایط موجود در عرضه کاالهای 
بهداشتی با قیمت های غیرمتعارف سو استفاده 
کنند، برخورد می شود. وی با بیان اینکه از 
شهروندان خواستاریم هر گونه تخلف را از 
طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند، گفت: شیفت 
اضافه ای برای دریافت و رسیدگی به شکایات 
مردمی در نظر گرفته شده است. شهرکی 
دستگاه های  کمک  با  همچنین  داد:  ادامه 
مشترک، بر نظارت ها تشدید می شود تا شرایط 
تأمین اقالم مورد نیاز، کنترل بازار و برخورد با 

متخلفین فراهم باشد.

عرضه نکردن کاالهای بهداشتی 
احتکار است

وی با بیان اینکه از نظر ما عدم عرضه کاالهای 
بهداشتی مانند ماسک به منزله احتکار است، 
افزود: با متخلفین به صورت جد برخورد می شود 
و جرایم سنگینی خواهد داشت. رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان بیان کرد: انتظار 
داریم داروخانه ها با مراجعان همکاری کرده و 
موجودی دقیق را اعالم کنند. وی در پاسخ به 
سوالی مبنی بر اینکه بر اساس گالیه مردمی، 

چرا هر ماسک به قیمت ۲6 هزار تومان عرضه 
می شود، گفت: شهروندان در صورت مشاهده، 
از  این گونه  با  را اعالم کنند چراکه  مراتب 
تخلفات برخورد می شود و قابل گذشت نخواهد 
بود.شهرکی بیان کرد:  محصوالت بهداشتی 
کارخانه جات خراسان جنوبی تا چند روز آینده 
عرضه خواهد شد و مشکلی در تأمین ژل 

بهداشتی و محلول ضدعفونی کننده نداریم.

ضدعفونی اتوبوس های  بیرجند 
مسافر  و  بار  نقل  و  حمل  سازمان  رئیس 
دستگاه  گفت: ۱00  هم  بیرجند  شهرداری 
اتوبوس درون شهری و پایانه های مسافر در 
بیرجند ضدعفونی شده است و این کار هر 
شب بعد از پایان ساعت کار اتوبوس ها به 
صورت مستمر تکرار خواهد شد. غالم  پور 
افزود: با توجه به لزوم پیشگیری و مقابله با 
ویروس کرونا و اهمیت سالمت شهروندان، 
نقلیه عمومی در  ضدعفونی کردن وسایل 
شهرداری شروع شده که مطابق توصیه های 
مرکز بهداشت انجام می شود. وی با بیان اینکه 
ایستگاه های  کردن  ضدعفونی  برای  هنوز 
اتوبوس برنامه ریزی نشده است، توصیه کرد: 
مسافرانی که از وسایل نقلیه عمومی استفاده 
می کنند ضمن رعایت نکات بهداشتی از دست 
زدن به نرده ها تا حد امکان پرهیز و از دستکش 

و ماسک استفاده کنند.
مسافر  و  بار  نقل  و  حمل  سازمان  رئیس 
شهرداری بیرجند وجود اسپری های ضدعفونی 
را به خصوص در تاکسی ها و اتوبوس های 
درون شهری در چنین شرایطی مهم دانست 
و گفت: با توجه به اینکه تعدادی اسپری  مورد 
نیاز از مرکز بهداشت درخواست شده اما با 
توجه به کمبود و نبود این ملزومات بهداشتی 

پاسخی دریافت نکرده ایم.  وی ابراز امیدواری 
کرد: با توجه به اهمیت سالمت شهروندان نیاز 
سازمان حمل و نقل بار و مسافر در ملزومات 

بهداشتی به زودی رفع شود. 

مراوده وارداتی با چین نداریم
مدیرکل دامپزشکی استان هم گفت: حمل و 
فروش فرآورده های خام دامی اعم از پوست، 
پشم، کرک باید با اخذ مجوز دامپزشکی باشد 
و شهرداری ها موظف هستند با خرید و فروش 
پوست در چهار راه ها برخورد کنند. اصغر زاده 
با اشاره به پیش رو بودن عید نوروز و تهیه 
ماهی قرمز برای سفره های عید بیان کرد: 
این ماهی ناقل کرونا ویروس نیست. وی 
اساس  بر  اینکه  بر  با طرح پرسشی مبنی 
شایعه ها ماهی ها از چین وارد می شود، افزود: 
تمام ماهی های موجود در بازار تولیدی داخل 
کشور بوده و وزارت بهداشت هر گونه وارداتی 
از چین را ممنوع کرده است. اصغر زاده با تاکید 
بر اینکه در حال حاضر هیچ مراوده و وارداتی 
از چین نداریم، اظهار کرد: از زمانی که بیماری 
کرونا در چین مثبت شد، سازمان دامپزشکی 
کشور کلیه وارداتی که ارتباط مستقیم با این 
مدیرکل  است.  کرده  ممنوع  را  دارد  حوزه 
دامپزشکی با بیان اینکه واردات ماهی قرمز 
از چین کاماًل شایعه است، افزود: تولید و تکثیر 
ماهی در کشور انجام شده و حمل و نقل هم 

بر اساس نظارت ها صورت می گیرد. 

ضرورت پرهیز از دست زدن 
به حیوانات

اصغر زاده با بیان اینکه جاندار می تواند ویروس 
را نگه دارد و تکثیر کند، بیان کرد: پیشگیری از 
این نوع ویروس نیازمند نبود ارتباط با حیوانات 
و رعایت فرد به فرد است. مدیرکل دامپزشکی 
اساس  بر  ویروس  ماندگاری  کرد:  اظهار 
شرایطی مانند دما، حرارت و رطوبت از یک تا 
۱0 روز بوده که بدن جانداران محیط مناسبی 
برای بقا است. وی خواستار پرهیز از دست زدن 
به حیوانات به ویژه حیوانات خانگی و پرندگان 
شد و گفت: تاکنون هیچ گزارشی در کشور 
مبنی بر آلوده شدن انسان از طریق حیوان 

نداریم اما احتماالتی وجود دارد.
اصغر زاده با بیان اینکه از شهروندان خواستاریم 
در حال حاضر خرید و فروش حیوان خانگی 
اعم از پرنده نداشته باشند، ادامه داد: به دلیل 
ارائه آموزش ها و کنترل های انجام شده در 
استان، جای نگرانی وجود ندارد. وی با بیان 
اینکه رعایت مسائل پیشگیری بهترین روش 
برای مقابله با ویروس ها و بیماری ها است، 
اظهار کرد: شست و شوی مستمر دست و 
پرهیز از دست دادن با افراد از تأکیداتی بوده 
که می طلبد مورد توجه قرار گیرد. اصغر زاده 
بیان کرد: هر گونه حمل و نقل دام اعم از 
خانگی، اهلی، طیور و ماهی زنده باید با مجوز 
دامپزشکی انجام شود در غیر این صورت به 

صورت قانونی برخورد می شود.

کرونا در محاصره 6 دستگاه اجرایی استان 
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موفقیت و انرژی

واکنش

روش هایی برای حفظ تمرکز

تهیه فهرستی از کارهایی که باید انجام شوند نه 
تنها امکان اولویت بندی کارها، بلکه امکان ردگیری 
کارهای جامانده و ناتمام را هم فراهم می کند.پس 
از پایان کار و پیش از آغاز روز کاری بعد، ارتباط 
خود را به طور کامل با کار قطع کنید. این کار 
موجب افزایش تمرکز حواس می شود و به مغز 
پژوهش ها  برخی  به عالوه  استراحت می دهد. 
ادعا می کنند که فاصله گرفتن از مشکل یا مسئله 
به حل آن کمک می کند. بر مبنای نظریه  تفکر 
ناخودآگاه، فاصله گرفتن از موقیعت دشوار به طور 
مقطعی امکان رسیدن به نتایج بهتر، بیشتر از زمانی 
است که بی وقفه روی آن کار می کنید. مغز هم 
مانند یک ماهیچه است؛ تمرینات ذهنی مانند 
برخی آموزش ها و بازی های ذهنی، برای افرادی 
که حواس شان به آسانی پرت می شود مفید است.

شرکت نظافتی خوب، انتخاب کنیم

امروزه به دلیل وجود مشغله های بسیار زیاد و 
ساعات کاری باال، بیشتر افراد زمان زیادی را در 
خانه های خود نیستند و یا به هر دلیل دیگری 
نمی توانند خودشان وظیفه نظافت و تمیز کردن 
خانه را به عهده بگیرند. در نتیجه به دنبال انتخاب 
شرکت های  جمله  از  یاری دهنده  گزینه هایی 
خدماتی هستند. اما مسئله به همین سادگی ها 

نیست و به همین جا نیز ختم نمی شود.
 طبیعی است که این مسئله غیرقابل انکار است، 
ولی شما می توانید با بررسی تجربه کاری این 
مشورت  حتی  یا  و  آن  بودن  نام آشنا  شرکت، 
این شرکت خدماتی دریافت  از  با کسانی که 
آیا  که  کنید  حاصل  خاطر  اطمینان  کرده اند 
شما  که  هست  همانی  نظافتی،  شرکت  این 
می خواهید یا نه؟ در زمان آمدن نیروی خدماتی 
نیز می توانید برای راحت تر شدن خیالتان هر چند 

ساعت یک بار از کار او دیدن کنید.
شما می توانید با انتخاب یک نیروی خدماتی از 
شرکت نظافتی رزومه او را دیده و تجربه کاری اش 
را نیز بررسی کنید. این کار به شما کمک می کند 
که میزان رضایت مشتریان پیشین را ببینید و در 
صورت رضایت به سراغ این نیرو بروید. برای آنکه 
بتوانید در این بررسی موفق عمل کنید می توانید 
تعداد مشتریان و همین طور تعداد سفارش های 
موفق و رضایت بخش کار او را بررسی کنید. 
امروزه بیشتر شرکت های نظافتی، خدمات معتبر 
آنالینی را ارائه می دهند که می توان با کمک 

آن ها رزومه نیرو ها را بررسی کرد.

عرق شاتره برای تقویت کبد

عرق شاتره براي تقویت کبد و همچنین نارسایی 
های آن بسیار موثر و مفید است. براي درمان 
خارش بدن عرق شاتره را استفاده نمایید. عرق 
شاتره خواص مفیدی براي پاک سازی خون دارد.

 

عرق شاتره با خواص درمانی که دارد باعث بهبود 
زخم های دهان مي شود. استفاده عرق شاتره 
نشاط و طراوت را به همراه می آورد. عرق شاتره 
کم کننده غلظت و چسبندگی خون است. عرق 
شاتره باعث کاهش درجه حرارت بدن مي شود .

خواص تمبر هندی

از جمله فواید تمبر هندی، کاهش وزن، مراقبت در 
برابر سرطان و افزایش سالمت دستگاه گوارش 
هستند. تمبر هندی با داشتن ویتامین هایی مثل 
ویتامین ث؛ آنتی اکسیدان هایی مثل کاروتن؛ 

و مواد معدنی مثل منیزیم و پتاسیم، معدنی از 
مواد مقوی است. تمبر هندی از طریق کاهش 
حجم سکته مغزی و نقص های نورولوژیک اثر 
حفاظتی در برابر ایسکمی مغزی اعمال کرده و 

باعث ایجاد پدیده تحمل به ایسکمی مي شود.

رزماری گیاه تقویت کننده مغز 

استفاده مستمر  با  که  است  بسیاري  گیاهان 
مطلوبی  نتیجه  به  توان  ها می  آن  مرتب  و 

دست یافت. 
گیاه رزماری می تواند براي بهبود حافظه شما 

موثر باشد. تحقیقات مختلفی بر روی رزماری 
از پژوهش های  انجام گردیده است. بعضی 
روغن  بوی  که  دهد  مي  نشان  شده  انجام 
در  را  نگر  آینده  حافظه  تواند  می  رزماری 

اشخاص بهبود ببخشد. 

تاثیر عرق یونجه بر چاقی صورت و بدن

بیشتر افراد به دنبال مصرف دارو یا خوراکی برای 
کاهش وزن خود می باشند و افراد کمی هستند 
که به دنبال افزایش وزن باشند، از این رو موادی 
که به افزایش وزن و چاقی بدن کمک می کنند 

کمتر شناخته شده می باشند. گیاه یونجه به دلیل 
خواصی که دارد می تواند بر چاقی تاثیر گذار باشد. 
مخصوصا چاق شدن در ناحیه صورت که این مورد 
بسیار مورد توجه می باشد.  با مصرف روزانه نیم 

استکان به مدت دو هفته اثر بخشی آن را ببینید.

تاثیر حنا و روغن زیتون بر زخم بستر

نتیجه تحقیقات یک محقق گویای آن است که 
حنا و روغن زیتون می تواند وسعت زخم بستر را 

کاهش دهد. 
بستر   زخم  دارای  بیماران  که  پانسمان هایی 

استفاده می کردند هزینه باالیی دارد و از آن جایی 
که در گذشته تاثیر حنا بر زخم بررسی و مشاهده 
پایین می آورد.  شده حنا درجه حرارت زخم را 
روغن زیتون هم بر بهبود زخم موثر است اما 

تاثیر حنا به مراتب بیشتر  است. 

شکر سرخ حاوی ویتامین، پروتئین و امالح معدنی فراوانی است.  برای دردهای شکمی و بیماری های مرتبط 
با دستگاه گوارش مفید است، به عنوان مثال ملین شکم و رفع کننده یبوست می باشد. بیماری های کبد را 
بهبود می بخشد.  تمیز کننده خون، جلوگیری از بروز کم خونی و تنظیم فشار خون.  برای رفع گرفتگی صدا 
آن را با آب گرم و روغن بادام استفاده می کنند. شکر سرخ بر عکس شکر سفید که مولد خلط سودا است، دافع 
خلط سودا می باشد.  باعث استحکام بخشیدن استخوان ها و مفاصل می شود و از پیری زودرس پیشگیری 
می کند. با توجه به طبعش برای حلق، سینه و ریۀ خشک مفید است. باعث افزایش نیروی جوانی و شادابی 

پوست می شود. در درمان آنفلوآنزا، سرفه و سرماخوردگی موثر است.

برای  سختي نفس و اخالط خوني از سینه 10 گرم از شاخ و برگ و گل این گیاه را در 1500 سي سي آب 
جوشانده ، سپس خوب بمالند تا عصاره آن خارج شود پس از صاف کردن با شکر مخلوط نموده و بنوشند. 
لوفا مقوي معده و اشتهاآور است.جهت خروج صفرا و زرداب و سودا و بلغم مفید است. برای بیماري کزاز 
اعضاي بدن را با دم کرده این گیاه کمپرس کنند. براي بیماري دیسک و سیاتیک از دم کرده این گیاه 
میل شود و به صورت ضماد در محل بگذارند. ضماد ساقه هاي گلدار و برگ این گیاه برای زخم هاي تازه 
و کهنه و ورم هاي سفت مفید مي باشد. جهت شستشوي زخم ها 20 گرم ساقه گلدار لوفا را در یک لیتر 

آب جوشانده سپس صاف نموده و زخم را بشویند. 

خواص و موارد مصرف گیاه لوفا خواص شکر سرخ

حضرت امام محمد باقر )ع(  پنجمین امام شیعیان است که 
در سال 57 هجری قمری در مدینه متولد شد.  پیشوایی امام 
باقر علیه السالم از صدر اسالم روشن و مسلم بود و نص 
بر امامت آن امام همراه با تعاریف رسول خدا، فراوان به ما 
رسیده است. از آن امام معجزات و کرامات فراوانی در کتب 
معتبر ثبت شده و جّن و مالئکه و حّتی جبرئیل خدمت او 
می رسیده اند. مکارم اخالق امام، زبانزد خاص و عام است 
و علوم و معارف فراوانی از وجود او سرچشمه گرفته، وی 
همچنین توجه خاّصی به عبادت و ذکر و مناجات داشته 

 است.امام باقر علیه السالم چون در اواخر دوران حکومت
بنی  امیه به سر می برد، از ضعف قدرت حاکمه استفاده و در 
نشر معارف اسالمی، تالش گسترده ای کرد و با مخالفین 
و صاحبان عقاید مختلف، مناظرات مفّصلی داشت و به 
سؤاالت شیعیان و مخالفین پاسخ داد. لذا از آن امام در تمام 
مسائل فقهی و اجتماعی و حکومتی روایات فراوانی نقل شده 
است، به طوری که تقریباً هیچ کتاب روایی نیست مگر این 
که از امام باقر علیه السالم در موارد مختلف روایتی ذکر شده 
است.امام باقر علیه السالم با صحابی بزرگ رسول خدا، جابر 

بن عبدا...  انصاری روابط صمیمانه ای داشت و برای او 
احترام خاصی قائل بود. برای آن امام، غیر از جابر، اصحاب 
و راویان زیادی نام می برند که در بین آنها جابر بن یزید 
جعفی، محّمد بن مسلم ، زراره و حمران، بسیار معروفند. 
شاعر معروف امام نیز کمیت نام دارد. امام محمد باقر)ع(، 
پیشوای مومنان در علم و آگاهی است؛ امام همامی که با 
بهره گیری از گنجینه های ارزشمند دانش الهی الگویی 
شایسته و بی نظیر برای پیروان خویش در مسیر دستیابی 

به قله های بلند معرفت شد.

امام محمدباقر)علیه السالم( وارث دانش نبوی و اسوه فضیلت

یاد یاران

)شهید سید جوادصبا،  فردوس(: باید افتخار کنید که فرزندتان در راه خدا و احیای اسالم عزیز و دفع دشمن متجاوز به شهادت رسیده است. امیدوارم که خداوند به شما اجری عظیم در دنیا و 
آخرت عطا بفرماید. خداوند چه خریدار خوبی است که در مقابل این جان بی ارزش، بهشت برین آخرت را به ما وعده می دهد و هر کس در این راه سهل انگاری کند بدانید که ضرر کرده است.
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هفتم صاحب مثنوی »گلشن راز« 
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سمســـاری صــادق
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

۰۹۱۵۱۶۴۱۴۶۴ - ۰۹۳۸۰۱۶۰۷۷۹

به یک همکار آقا در فروشگاه لوازم 
خودرو و شراکت در کار نیازمندیم. 

۰۹۱۵۸۲۵۴۱۷۲ یم
ند

ازم
نی جرثقیل و کفی کیارش 

بارگیری - جابجایی - تخلیه
۰۹۹۱  ۱۷۲  ۰۵۱۰

همکار خانم جهت کار در غذای 
آماده واقع در سایت اداری نیازمندیم 

۰۹۰۱۴۳۴۹۵۰۱ -۳۲۳۲۶۱۷۱ یم
ند

ازم
نی

به یک نیرو با روابط عمومی باال در موسسه مطبوعاتی نیازمندیم.
متقاضیان می توانند درخواست خود را به آیدی زیر ارسال 

نمایند.
 @ agahi _ ۴۵۹۹ یم

ند
زم

نیا

دعـوت بـه همکـاری
یک مجموعه معتبر از افراد متخصص در عرصه های ذیل دعوت به همکاری می نماید:
۱. مدیر دیجیتال مارکتینگ - آشنایی کامل با فضای مجازی و تولید 

محتوای  دیجیتال
۲. تولید کننده محتوا - گرافیست و موشن گرافیک کار 

حقوق قانون کار - محیط کاری پویا و امن
۳۲۳۵۷۳۱۱ - ۰۹۱۲۰۷۷۸۸۴۰

یم
ند

زم
نیا

آگهــی استخــدام
یک واحد صنعتی مستقر در شهرك صنعتی بیرجند
 از واجدین شرایط ذیل دعوت به همکاري می نماید:
کاردان یا کارشناس )برق( ترجیحاً صنعتی ) یک نفر(

کارشناس عمران یا مکانیک )یک نفر(
شرایط عمومی :

 ۱ - داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت غیر پزشکی
۲- حداکثر سن  ۲۷سال  ۳- داشتن  ۲ سال سابقه کار مرتبط

 056 -32255201 / 09125809318 
taghbist@gmail.com : ارسال رزومه از طریق ایمیل

یم
ند

ازم
نی

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهـرام  مداحی    3647  363  ۰915 داخل و خارج شهر   

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268  - 09156693515 

نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته

آگهـی  استخـدام 
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید.

شرایط احراز و توانایی هاعنوان شغلی
حداقل ۵ سال سابقه کارمدیر مالی

حداقل ۲ سال سابقه کارتاسیسات کار
حداقل ۲ سال سابقه کاربرق کار صنعتی

---کارگر ساده
شماره تماس: ۰۹۱۵۴۷۸۴۳۱۳

یم
ند

زم
نیا

 PARS XU۷ برگ سبز خودروی پژو تیپ 
به شماره پالك ایران ۵۲  ۱۹۶ ب ۱۲ به نام آرش 

وحیدنیا به شماره ملی ۰۶۵۱۸۰۶۰۹۷ مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی

قـو
مف

برگ سبز خودروی وانت پیکان به شماره 
پالك ایران ۳۲  ۴۴۶ د ۶۹ به نام ابوالفضل 

محمدی به شماره ملی ۰۶۵۲۷۵۱۶۷۹ مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی

قـو
مف

خریـد انـواع فلـزات

مستعمل اداری، ساختمانی، کشاورزی 
صنایع و معادن، خانگی به صورت نقدی

آهن، مس، برنج با قیمت عالی
09151602835- 09156655601-  ترابی

۳۲۴۳۵۶۸۶ - ۰۹۳۶۵۲۳۷۰۱۴-۰۹۱۵۷۰۶۳۲۲۰ - خسروی
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو * صد درصد تضمینی

رتر(
     لولـه بازکنـی ) مدرن ب

  شبانه روزی

انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی
فقط روزی 5۰۰۰ تومان

خیابان ارتش ، حد فاصل خیابان عدل 
و خیابان معلم، پالك ۱۶۸ )عقب رفتگی(

خرید نقدی 1۰ درصد تخفیف
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قهرمانی تیم والیبال دبیرستان ترابی 
والیبال جام  زاده چهکند درمسابقات 

فجرفرهنگیان شهرستان  بیرجند

ورزشی

کمک بنیاد مستضعفان 
به دانش آموزان »روستای گیو«

صداوسیما- کمک ۶۰۰ میلیون ریالی بنیاد 
مستضعفان کشور روز گذشته به دانش آموزان 
مدرسه ابتدایی دوکالسه شهدای روستای گیو 
شهرستان خوسف توزیع شد. این کمک ها پیرو 
سفر مرتضوی رئیس سازمان اموال و امالک 
بنیاد مستضعفان کشور که هفته گذشته به 

خراسان جنوبی انجام شد، تأمین شده است. 

تمهیدات نوروزی هالل احمر

نسرین کاری- معاون امور جوانان هالل احمر 
خراسان جنوبی گفت: هالل احمر برای نوروز 
امسال خدمات قابل توجهی د رنقاط تعیین 
شده به مسافران و گردشگران ارائه می دهد. 
هالل  جوانان  سازمان  افزود:  موهبتی  فائزه 
و  دارد  هرار عضو  از 3۰  بیش  استان  احمر 
اعضا فعال به عنوان امدادگر و نجات رسان در 
خدمات بشر دوستانه هستند.وی با بیان اینکه 
خدمات این سازمان برای فعالیت های بشر 
دوستانه گنجانده شده، گفت: امیدواریم امسال 
شاهد حادثه و اتفاقی برای هموطنان نباشیم 
و خدمات ابتدایی ارائه شود.وی عنوان کرد: 
پارسال در ورودی و خروجی های شهر ایستگاه 
سالمت و فضای دوستار کودک و ایستگاه 
استراحت رانندگان داشتیم ولی امسال پست 
گردشگری،  مناطق  در محل  نوروزی  های 
اماکن تاریخی و پایانه های مسافربری برپا می 
شود. وی ادامه داد: رویکرد هالل احمر امسال 
جوانان  برای  ابتدایی  های  آموزش  و  جذب 
مسافران  سالمت  و  ایمنی  حوزه  در  فعال 
است.  وی یادآور شد: تعداد پست ها از 18مورد 
پارسال به 9 پست در امسال کاهش می یابد 
چرا که ما دیگر در زمینه راهنمایی مسافران 
فعالیت کمتری خواهیم داشت البته از  خدمت 
رسانی دریغ نمی کنیم اما  هدف ما راهنمایی و 
هدایت مسافران نیست بلکه  در زمینه استقبال 
و برگزاری نمایشگاه ها و خدمات سالمت  و 

ایمنی فعالیت خواهیم داشت. 
به گفته وی پست های نوروزی هالل احمر به 
داخل شهرها و اماکن گردشگری منتقل می 
شود وی با اشاره به اینکه سالهای قبل در پست 
های  ورودی و خروجی با مشکالتی هم برای 
مسافران و هم برای جوانان هالل احمر روبرو 
بودیم، ادامه داد: به همین دلیل برای کاهش 
خطر آفرینی و استقبال از مسافران پست ها 
 را به داخل شهرها و مراکز گردشگری منتقل 
می کنیم. وی یادآورشد: گاهی داربست ها 
و پست های نوروزی بخاطر برف و باران و 
حتی باد مشکل ساز می شد و دغدغه فراوانی 
به وجود می آمد. وي گفت: استقرار ایستگاه 
ستاد  هاي  برنامه  دیگر  از  کودک  دوستدار 
خدمات سفر در استان است که کودکان در 
این فضاها از امکانات ایستگاه نقاشي، بازي 
و سرگرمي بهره مند خواهند شد و در زمینه 

سالمت و ایمنی آموزش می بینند. 
معاون امور جوانان هالل احمر خراسان جنوبی 
تأکید کرد: با این راهکار هم می شود خدمات 
از  هم  داد  ارائه  مسافران  به  بهتری  امدادی 
برای  برای حضور جوانان  باالیی که  هزینه 
ایاب و ذهاب و باقی مشکالت بوجود می آمد 
جلوگیری می شود .موهبتی یادآور شد: سازمان 
جوانان پیگیر است که پست ها را از حالت چادر 
خارج کنیم و به سمت کانکس و غرفه برویم و 
حتی سازمانهای مختلف به صورت ثابت در این 
مکانها حضور داشته باشند که هنوز اتفاقی در 
این زمینه نیفتاده است.  وی با اشاره به اینکه 
سازمان هالل احمرمانند هر سال  در کنار سایر 
نهادها برای امدادرسانی و خدمت رسانی به 
مسافرین خواهد بود، یادآور شد: خدمات چاپی و 
بروشور برای گردشگری نخواهیم داشت چرا که 
هم اطالعات گردشگری به نحو احسن توسط 
نهادهای مربوطه انجام می شود هم اینکه رها 
برخی مسافران در  از سوی  کردن  کاغذها 
خیابان و جاده ها محیط زیست را زشت می 
کند. وی با اشاره به اینکه پایگاه امدادی،  بهبود 
و  نجات خدمت رسانی خواهند کرد، ادامه داد: 

تعداد پایگاه های  سیار هم  افزایش می یابد.

توصیه کارشناسان کشاورزی 
برای کاشت نهال

 معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
کشاورزی استان گفت: فصل جابجایی نهال از 
پاییز آغاز می شود و تا اسفند و فروردین هم ادامه 
دارد بنابراین باغداران باید در انتخاب نهال دقت 
الزم را داشته باشند و از نهال های دارای شناسه 
استفاده کنند. به گزارش صداوسیما، عصمتی 
پور افزود: باغداران می توانند هنگام خرید نهال 
فروشنده  از  را  قرنطینه  و  بهداشت  گواهی 
درخواست و بهتر است باغداران نسبت به تهیه 
نهال از محل هایی که تحت نظارت مدیریت 

جهادکشاورزی شهرستان هاست، اقدام کنند.

»راه زینه« در مهرواره ملی 
شعر آفرینش

صداوسیما- دو عضو انجمن ادبی راه زینه استان 
به عنوان برگزیده به دومین مهرواره کشوری 
شعر آفرینش در تهران دعوت شدند. طاهره 
حمیدی مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان استان گفت: در این مهرواره 9۰ نفر از 
اعضای برگزیده انجمن های شعر سراسر کشور 
شرکت خواهند کرد که در این بین »ریحانه 
طالبی« و »مهران طالبی« دو عضو انجمن 
ادبی راه زینه از خراسان جنوبی حضور خواهند 
پارسال  مرداد  از  راه زینه  ادبی  داشت.انجمن 
فعالیت خود را با هدف نقد و بررسی آثار کودکان 
و نوجوانان شاعر و نویسنده، ارائه آموزش های 
داستان  و  شعر  شب  برگزاری  و  تخصصی 

در کانون خراسان جنوبی آغاز کرده است.

دستور معاون استاندار برای تثبیت 
قیمت گوشت

ایرنا - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
گفت: قیمت کاالهای اساسی به ویژه گوشت 
و  جاری  سال  پایانی  روزهای  در  باید  قرمز 
فروردین 99 تثبیت شود. مشیرالحق عابدی 
در شانزدهمین نشست کمیسیون تنظیم بازار 
استان با اشاره به دستورالعمل حذف و کاهش 
سهم استان از میزان دام خروجی زنده به میزان 
۲۰ درصد گفت: بیش از ۵۰ درصد نسبت به 
سال قبل از خروج دام زنده جلوگیری شده 
است، با این نگاه که ابتدا باید گوشت مورد 
نیاز استان تامین و مازاد بر نیاز به استان های 
همجوار ارسال شود. وی ادامه داد: در روزهای 
پایانی سال برخی متولیان امر خواستار حذف 
دام  خروج  در خصوص  مذکور  دستورالعمل 
جمعی  خرد  مبنای  بر  که  شدند  استان  از 
دستگاه های اجرایی تصمیم گیری خواهد شد. 
وی تاکید کرد: در صورتی که این دستورالعمل 
حذف شود بایستی حتما قیمت  گوشت قرمز 
در استان تثبیت شود و نباید مالک قیمت در 

خراسان جنوبی، استان های همجوار باشند.
و  پتانسیل  به  توجه  با  کرد:  اضافه  عابدی 
تولیدات دامی استان، همان طور که خراسان 
تولید  مصرف  مازاد  مرغ  گوشت  در  جنوبی 
می کند در خصوص گوشت قرمز هم نباید 
کمبودی وجود داشته باشد. وی عنوان کرد: 
با اجرای دستورالعمل مذکور به اذعان اتحادیه 
دامداران استان برای دامداران هیچگونه مشکلی 
ایجاد نشده است بلکه آنهایی که در خرید و 
فروش دام دخیل هستند خواهان حذف این 
دستورالعمل هستند. وی یادآور شد: روزهای 
پایانی سال مردم انتظار دارند قیمت ها ثابت 
بمانند و درگیر چالش قیمت نشوند. وی تأکید 
کرد: نظارت بر قیمت کاال و خدمات امری بسیار 
ضروری است و باید مورد توجه ویژه مسئوالن 
مربوطه قرار بگیرد. عابدی گفت: با تعیین کمیته 
تخصصی با حضور جهاد کشاورزی، سازمان 
صمت و اتحادیه دامداران باید قیمت گوشت 

قرمز در استان تعدیل و تثبیت شود.

گفتگوی »آوا« با مجری برگزیده یک طرح ملی

کاری- احسان مهرآرا همشهری بیرجند از 
سوی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای 
درکسوت )مجری پروژه بیستون( طرح تحول 
اقتصاد دیجیتال به عنوان یکی از مجریان 

برگزیده در کشور انتخاب شد. 
استان  ای  رایانه  نظام صنفی  دبیر سازمان 
خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار آوا گفت: 
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در تعامل 
با وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، برای 
و  اطالعات  فناوری  حوزه  وضعیت  بهبود 
ارتباطات در کشور نقشه راهی را تدوین کرد 

که به تأیید وزارت هم رسید. 
مهرآرا با بیان اینکه این نقشه راه که “ سند 
اقتصاد  توسعه  هدف  با  راهبردی  تحول 
دیجیتال “ است با عنوان طرح بیستون نام 
گذاری شد، افزود: ۲۲ اسفند 9۷ این طرح 
توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در 
مجمع عمومی سالیانه سازمان نظام صنفی 

رایانه ای کشور رونمایی و افتتاح شد.
وی  یادآور شد: پس از آن برای اجرای برش 
استانی این طرح، در استان های مختلف یک 
نفر به عنوان سفیر بیستون ) مجری طرح 

کشوری بیستون ( انتخاب شد که بر اساس 
از 13 مرداد 98 به عنوان سفیر  این حکم 

بیستون استان خراسان جنوبی انتخاب شدم.
وی با بیان اینکه در ابتدا با کمک اداره کل 
سازمان  و  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
های  داده  استان   ریزی  برنامه  و  مدیریت 
مربوط به وضع فعلی استان در حوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات جمع آوری شد، ادامه 
داد:  طی جلساتی که با ادارات و دستگاه های 
مختلف داشتیم، ظرفیت ها و توانمندی ها و 
مشکالت و موانع موجود را بررسی کردیم. دبیر 

سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خراسان 
در  هایی  پروژه  کرد:   نشان  خاطر  جنوبی 
حوزه های توسعه دولت الکترونیک،  آموزش 
الکترونیک،  محتوای  تولید  و  الکترونیک 
گردشگری الکترونیک و معرفی ، بازاریابی و 
فروش محصوالت استراتژیک استان با هدف 
حل مشکالت موجود در دستگاه ها و ادارات 
و بخش خصوصی و صادرات محصوالت به 

کشورهای همسایه ، تعریف و اجرایی شد.
مهرآرا با اشاره به اینکه گزارشات مدیریتی 
به  تعریف  های  پروژه  برای  پروژه  کنترل 

رایانه  نظام صنفی  دبیرخانه سازمان نصر) 
ای ( کشور ارسال می گردید، افزود: در سایر 
استانها هم همکاران من عملکردی مشابه 
داشتند که نهایتا در ۲3 بهمن گذشته آخرین 

گزارشات ارسال شد.
وی خاطر نشان کرد: در دبیرخانه کشور با 
استانها،  عملکرد  مقایسه  و  نهایی  بررسی 
مجریان برتر کشوری انتخاب شدند و در در 
جلسه مجمع عمومی سالیانه سازمان نظام 
از  یکی  عنوان  به  ای کشور،  رایانه  صنفی 

مجریان برتر معرفی شدم.

نام بیرجند بر »بیستون« حک شد

یخبندان  و هشدار هواشناسی به کشاورزان

صدا و سیما- هواشناسی خراسان جنوبی در خصوص وزش باد شدید، در برخی نقاط طوفان همراه با گرد و خاک و کاهش دید افقی، رگبار و رعد و برق شدید و وقوع یخبندان شبانه هشدار داد. در جدید ترین اخطاریه 
هواشناسی استان  وزش باد شدید تا خیلی شدید همراه با گرد و خاک و کاهش دید افقی از بعدازظهر چهارشنبه و  سرمازدگی و وقوع یخبندان شبانه تا اوایل هفته آینده پیش بینی شده  است. نخعی  ،کارشناس هواشناسی 
استان از احتمال خسارت به ویژه در بخش کشاورزی به همین  دلیل  خبر داد و افزود: مدیریت مصرف بهینه حامل های انرژی، تنظیم دما و تهیه سوخت وسایل گرمایشی برای سالن های پرورشی و گلخانه ها توصیه می شود.

با افزایش 29 درصدی بارندگی ها

استاندار: نباید با دامن زدن به شایعات کرونایی به کسب و کار مردم لطمه زد

... ادامه از صفحه یک( مدیرکل هواشناسی استان 
با اشاره به پدیده گرد و غبار در خراسان جنوبی 
نیز گفت: در مجموع نسبت به سال گذشته 
کاهش گرد و غبار به دلیل افزایش بارندگی ها 
داشته ایم. خندان رو تصریح کرد: بیشترین زمان 
 گرد و غبارها در استان به بهمن ماه امسال باز 
می گردد که بارندگی نداشته ایم و در چند رو 
آتی نیز به دلیل نبود بارندگی ها با این پدیده 
مواجه خواهیم شد. وی با بیان اینکه از اول 
مهر تا کنون نسبت به مدت مشابه بیرجند 
و فردوس فقط یک روز افزایش گرد و غبار 
داشته است، عنوان کرد: گرد و غبار در قاین 
نسبت به زمان مشابه سه برابر و حاجی آباد 
دو برابر شده است ولی در شهرستان های 
نهبندان، طبس و سربیشه کاهش گرد و غبار 
را شاهد بوده ایم و سرایان تفاوتی نداشته است.  

کمبود اعتبار نگهداری 
تجهیزات ایستگاه ها

مدیرکل هواشناسی استان با بیان اینکه 1۰۵ 
ایستگاه هواشناسی در استان فعال  می باشد، 

های  ایستگاه  بخشی  تعداد  این  از  گفت: 
اصلی با نیروی انسانی هستند که هر یک 
ساعت اطالعات را اعالم می کنند و برخی 

دیگر خودکار هستند، تعدادی از ایستگاه ها 
نیز مخصوص اقلیم شناسی در روستاها  و 

برخی هم فقط برای اندازه گیری بارندگی 
در روستا ها هستند. خندان رو تأکید کرد: اگر 
تعداد این ایستگاه ها افزایش پبدا کند خیلی 

 می تواند کمک کننده باشد تا اطالعات و آمار 
داد:  ادمه  وی  کنیم.  ارائه  را  تری  دقیق 

و  باشد  می  اعتبارات  ما  اصلی  مشکل   اما 
هزینه های نگهداری و تعمیر این تجهیزات 
در ایستگاه ها هزینه بردار است و بیشتر بودجه 

ما از طریق سازمان مرکزی هواشناسی تأمین 
می شود و مسئوالن می توانند در بودجه های 

استانی و ملی به ما کمک کنند. به گفتۀ وی 
در بخش نیروی انسانی نیز با مشکل مواجه 
هستیم و فقط 3۰ درصد پست های سازمانی 

فعال است و همه کارها را انجام می دهند.  

کمبود ایستگاه های پایش 
اداره کل  آزمایشگاه های  امور  اداره  رئیس 
حفاظت محیط زیست استان نیز  در زمینه 
مشکل گرد و غبار در استان گفت: خوشبختانه 
سال  مشابه  زمان  مدت  به  نسبت  امسال 
گذشته کاهش گرد و غبار داشته ایم. هاشم 
آبادی افزود: سال 9۷ در استان 13 روز هوای 
ناسالم داشته ایم و امسال تا کنون فقط ۵ 
روز هوا نامطلوب بوده است. وی بیان کرد: 
گرد و غبار محدوده های مختلفی دارد ولی 
محدوده هوای ناسالم، برای افراد حساس و 
ناسالم برای همه گروه ها، خطرناک است. در 
استان ما فقط ۵ روز در محدوده ناسالم برای 
افراد حساس و همه افراد بوده است. به گفتۀ 
وی الزم است که تعداد ایستگاه های پایش 

گرد و غبار افزایش پیدا کند. 

گروه خبر- استاندار گفت :  جزو استان های 
از کرونا هستیم و مهم ترین عامل  پاک 
و  فرماندهی  وحدت  بحران،  مدیریت  در 
مدیریت واحد است تا بتوانیم با هم اندیشی و 
همفکری از این شرایط عبور کنیم؛ بنابراین 
تا تصمیمات  گونه ای عمل شود  به  نباید 
عجوالنه و مصاحبه های غیرکارشناسی در 
جامعه ایجاد التهاب کند. معتمدیان در جلسه 
فرماندهی  و  هماهنگی  پیشگیری،  ستاد 
عملیات پاسخ به بحران استان  با بیان اینکه 
نباید با دامن زدن به شایعات در جامعه، موج 
نگرانی ایجاد شده و به کسب و کار مردم 
لطمه وارد شود، افزود: تصمیمات باید دقیق 
و کارشناسی شده و با تبعیت از سیاست های 

کشور اجرا شود.

دستور اشباع بازار از ماسک
 و ضد عفونی کننده

وی  در خصوص تمهیدات صورت گرفته 
پیرامون بیماری »کرونا« در خراسان جنوبی 
اظهار کرد: در حال حاضر واکسن و درمانی 
برای این بیماری وجود ندارد و باید »مراقبت 
و پیشگیری« را با جدیت در دستور کار قرار 

تأمین  در  ها  کمبود  باید  افزود:  وی  داد. 
ماسک و مواد ضدعفونی کننده را جبران 
کرد تا بازار اِشباع شود و مردم از نگرانی 
خارج شوند؛ در کنار آن باید نظارت ها تشدید 
شده و با افراد سودجویی که قصد دارند از 
این شرایط سوءاستفاده کنند، بدون اغماض 

و با شدت برخورد کرد.
معتمدیان با تأکید بر اینکه هرگونه تصمیم 
 در خصوص تعطیلی ها در این ستاد اتخاذ 
می شود و نباید با دامن زدن به شایعات در 

جامعه، موج نگرانی ایجاد شده و به کسب و 
کار مردم لطمه وارد شود افزود: تصمیمات 
باید دقیق و کارشناسی شده و با تبعیت از 

سیاست های کشور باشد.
رسانی  اطالع  کرد:  خاطرنشان  استاندار 
که  هستند  مهمی  بخش  دو  آموزش  و 

پزشکی  علوم  دانشگاه  محوریت  با  باید 
در زمینه تولید محتوا و انعکاس از طریق 
فضای  روزنامه ها،  استانی،  صداوسیمای 
مجازی و رسانه های تاثیرگذار در دستور 

کار قرار گیرد  تا به سرعت و به صورت 
متمرکز فضای رسانه ای استان اِشباع شود 

و مردم از نگرانی خارج شوند.

ضرورت آموزش 
در کانون های عشایری 

و  آموزش  همچنین  افزود:  معتمدیان   
اطالع  رسانی در کانون های تجمع، مناطق 
عشایری و روستاهایی که بعضاً دچار کمبود 
حمام و سرویس بهداشتی هستند، باید در 

اولویت قرار گیرد. وی با تأکید بر اینکه همه 
خصوص  در  استان  اجرایی  دستگاه های 
هماهنگی  پیشگیری،  »ستاد  تصمیمات 
بحران«  به  پاسخ  عملیات  فرماندهی  و 
موظف به تبعیت و همکاری هستند گفت: 
کمبودها در بخش تجهیزات بیمارستانی، 
آزمایشگاهی، بخش ایزوله و... مرتفع خواهد 
شد و دولت نیز در این خصوص تأمین اعتبار 
کرده است. استاندار با اشاره به حضور پرشور 
مردم در انتخابات مجلس شورای اسالمی 
از دست اندرکاراِن فرآیند برگزاری انتخابات 
که زمینه این حماسه پرشور را مهیا کردند تا 
این رویداد ملی در امنیت، آرامش و سالمت 

کامل برگزار شود تقدیر کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ، رئیس 
دانشگاه بیرجند، مدیرکل آموزش و پرورش، 
استانداری،  شهری  امور  دفتر  مدیرکل 
استان،  تجارت  و  معدن  صنعت،  مدیرکل 
بهزیستی،  کل  مدیر  ها،  زندان  کل  مدیر 
هواشناسی  مدیرکل  و  بیرجند  شهردار 
خراسان جنوبی  در این جلسه به تشریح 
اقدامات صورت گرفته در حوزه پیشگیری 

و مقابله با بیماری کرونا پرداختند.

روزهای غبار آلود نصف شد

خراسان جنوبی پاک از کرونا 
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 امام باقر علیه  السالم فرمودند :
المؤمُن أْصلَُب مِن الَجبِل، الَجبُل یُْستََقلُّ مِنه، والمؤمُن ال یُْستََقلُّ مِن ِدینِه َشيٌء

مؤمن از کوه سخت تر است. از کوه کم  می  شود اما از دین  مؤمن چیزی  کاسته نمی  گردد.
)کافی : ج2 ، ص241 ، ح3۷(

من هم بیمه البرز دارم 

بیمه البرز نمایندگی فالحی وابسته به مجتمع 
های  حمایت  با  فرزاد  کاشی  کارخانجات 
مجموعه علی الخصوص جناب آقای علی اکبر 
صادرکننده  و  تولیدکننده  )کارآفرین،  فالحی 
نمونه ملی(،  به منظور حمایت از اقشار کم درآمد 
جامعه و نیز همراهی تمامی بیمه گذارانش، از 
هر قشر و با هر درآمد،  در تمامی لحظات )از 
تولد تا بازنشستگی(، آغاز به فعالیت نموده است.
این نمایندگی هر ساله با تهیه و تنظیم قرارداد 
با واحدهای تولیدی، خدماتی و رفاهی، برای 
در  ای  العاده  فوق  شرایط  گذارانش،  بیمه 

خدمات  غذایی،  مواد  پوشاک،  تامین  زمینه 
خودرو،  تعمیرات  کارواش،  زیبایی،  و  پوست 
دیگر  از  است.  نموده  فراهم  و...  رستوران 
فعالیت های این مجموعه ترغیب به پذیرش 
فرهنگ بیمه،  با برگزاری همایش و جشنواره 
 ۱۳۹۸ و   ۱۳۹۷ های  سال  در  که  باشد  می 
 تمرکز این فرهنگسازی را در بیمه نامه های 
 زندگی )عمر و سرمایه گذاری(، شاهد بوده ایم. 
تیم  جذب  با  فالحی  نمایندگی  البرز،  بیمه 
در  تنها  نه  دارد  نظر  در  ای،  حرفه  بازاریابی 
برای فروش بیمه نامه، بلکه به منظور اشاعه 

درست فرهنگ بیمه و نیز ارائه مشاوره برای 
خرید یک بیمه نامه خوب، گام بردارد. به همین 
منظور در صفحه اینستاگرام این نمایندگی، گام 
هایی تحت عنوان »بازاریاب بیمه شو« در اختیار 
عالقه مندان به حرفه بازاریابی بیمه قرار داده 

شده که استقبال خوبی به دنبال داشته است.
بیمه البرز،  نمایندگی فالحی زیر چتر حمایتی 
مجتمع کارخانجات کاشی فرزاد،  در سال ۱۳۹۷ 
میزبان افطاری مجریان ذیصالح نظام مهندسی 

ساختمان بوده است.
در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/5، هم افتخار این را داشتیم 

که در کنار مهندسین نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی استان، روز مهندس را گرامی 

بداریم.
در بهار ۱۳۹۸ ، نام بیمه البرز نمایندگی فالحی 
کثیری  جمع  همراه  به  فرزاد  کاشی  کنار  در 
شاپ  ورک  در  کارآفرینی،  طالب  جوانان  از 
کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، افتخار 
دیگری بود که برای آن از شخص جناب آقای 

علی اکبر فالحی سپاسگزاریم.
به امید پایداری ایشان و خدمت ما به شما در زیر 

این سایه ی مستدام.

پراید ۷۰ میلیونی صحت دارد؟ 

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با بیان اینکه 
قیمت های غیر واقعی موجب شده بازار نابسامان 
شود، گفت: در کشور مرجع قیمت برای خودرو 
نداریم.موتمنی با بیان اینکه قیمت ۷۰ میلیون 
تومانی پراید غیرواقعی است، افزود: پراید با قیمت 

۶5 میلیون تومان به فروش می رسد.

طال و سکه اوج گرفتند

قیمت طالی ۱۸ عیار در بازار تهران به ۶۲۶ 
بهار  تمام    سکه  و  رسید  تومان  و ۹۸۸  هزار 
آزادی ۶ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان معامله شد.

کنسلی بلیت قطار 
و هواپیما رایگان شد

اسالمی، وزیر راه و شهرسازی در رابطه با کنسلی 
بلیت گفت: به دلیل شیوع ویروس کرونا کنسلی 
بلیت قطار و هواپیما برای مردم هزینه ای ندارد 
و مردم می توانند بلیت های خود را کنسل کنند.

نماینده مجلس: الیحه بودجه
 سال ۹۹ به دولت ارجاع خواهد شد

عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به مخالفت 
مجلس با الیحه بودجه ، گفت: به نظر می رسد با 
توجه به روند قانونی بررسی دوباره الیحه بودجه، 
این الیحه در سال آینده مورد بررسی قرار می گیرد.

دالر ۵۰ تومان ارزان شد

صرافی های بانک ها از صبح دیروز، پنجم اسفند 
ماه، قیمت دالر را برای فروش به مردم ۱۴ هزار 
و ۷۰۰ تومان اعالم کرده اند که نسبت به روز 

یکشنبه با کاهش 5۰ تومانی همراه است.

تورم بهمن ۳۷ درصد شد

نرخ تورم در بهمن ۹۸ برابر ۳۷ درصد است که 
بازه ۳۶.۳  در دهک های مختلف هزینه ای در 
برای  درصد   ۳۸.۹ تا  اول  دهک  برای  درصد 

دهک دهم نوسان دارد.

ورود کرونا توسط هواپیمایی ماهان
 و سازمان هواپیمایی تکذیب شد

سازمان هواپیمایی کشوری ورود کرونا توسط 
شرکت هواپیمایی ماهان و سازمان هواپیمایی 

کشوری در فضای مجازی را تکذیب کرد.

 آنها که بهانه دست آمریکا دادند، 
پاسخگوی موضع FATF باشند

روحانی گفت: FATF، عدم تصمیم جمعی 
خارج از اختیار دولت و مجلس را بهانه قرار داده 
ایران صادر  و مصوبه ای خالف مصالح ملت 
به  بهانه  که  آنها  است  آن  وقت  اینک  کرد. 
دست آمریکا داده اند، پاسخگوی موضع گیری 

غیرکارشناسانه خود باشند.

پیروز انتخابات مردم بزرگ ایران 
بودند، نه یک جناح و حزب خاص

آیت ا... رئیسی اظهار کرد: پیروز انتخابات مردم 
بزرگ ایران بودند نه یک جناح و حزب خاص؛ 
امروزنوبت منتخبان مردم است که برای گره گشایی 

از معیشت مردم و امیدآفرینی اقدام کنند.

پیام ابراهیمی به منتخبان ملت: 
رقابت تمام شد، بسم ا... کار کنید

حجت االسالم ابراهیمی، عضو جامعه روحانیت 
مبارز اظهار کرد: انتخابات هر چه بود تمام شد.پس 
باید به منتخبان ملت گفت، رقابت تمام شد بسم ا... 
کار کنید تا بتوانید برای آینده کشور تاثیرگذار باشید 

و نامی نیک از خود به جای بگذارید.

نهادی که لوایح FATF را معطل 
نگه داشته پاسخگوی مردم هم باشد

واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در خصوص 
FATF گفت: متاسفانه این لوایح حدود یک 
و  معطل  مصلحت  تشخیص  مجمع  در  سال 
بالتکلیف ماند تا در نهایت به وضعیت کنونی 
رسیدیم و قاعدتا بایستی همان نهادی که این لوایح 

را معطل نگه داشته پاسخگوی مردم هم باشد.

بسته شدن مرز توسط برخی 
کشور ها موقتی است

امور خارجه اعالم  موسوی سخنگوی وزارت 
کرد: بسته شدن مرز توسط برخی از کشور های 

همسایه امری موقتی است.

پمپئو: اروپا از برجام پشتیبانی می کند

با  همراه  آمریکا  خارجه  وزیر  پمپئو  مایک 
جدیدترین موضع گیری ضدایرانی خود اذعان 

کرد: اروپا از برجام پشتیبانی می کند.

 مذاکره با آمریکا بی معنی است

سردار دهقان مشاور فرماندهی معظم کل قوا در 
حوزه دفاعی تاکید کرد که ایران به دنبال جنگ 
همه جانبه با آمریکا نیست اما مذاکره با این 
کشور هم بی معنی است. وی افزود: »با آمریکا 
مذاکره نمی کنیم هرچند که از یک جنگ همه 

جانبه نیز دوری خواهیم کرد.«

 بیمه البرز نمایندگی فالحی برای حمایت از اقشار کم درآمد آغاز به کا رکرد

فروش مغازه ساندویچی با موقعیت عالی
تولیدی کیف مظفری  ۰۹1۵۵6128۹2 

عرضه کننده انواع کیف مدارس، کوله پشتی، مسافرتی 
آدرس: بازار – پشت بانک تجارت – سه راه اسدی

۰۹۳۶۶۶۲۴۲۵۸ – مظفری
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پرسنلی،کودک، اسپرت، عروس
فیلمبرداری از مراسم و جشن ها، همایش ها
عکاسی و ادیت توسط کادر خانم

@ studio tamasha

فروش فوق العاده انواع کت و شلوار 
و کت تک به قیمت تولیدی
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